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การจั ด ทำ � คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเล่ ม นี้ ได้ จั ด ทำ � ขึ้ น โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีความรู้ความเข้าใจความหมาย
ของคำ�ว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือในภาษาของกฎหมายใช้คำ�ว่า “การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” และให้ได้ทราบถึงผลเสีย ผลกระทบ รวมไปถึงโทษของการปฏิบัติหน้าที่
ในลักษณะที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นสามารถนำ�ไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำ�ในลักษณะดังกล่าวอันอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเสียหายต่อหน่วยงาน และได้ร่วมมือกันในการสอดส่องดูแลป้องกันมิให้มีการปฏิบัติหน้าที่
อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานได้
คูม่ อื เล่มนี้ จึงได้น�ำ เสนอระเบียบกฎหมายทีม่ กี ารกำ�หนดข้อห้ามและข้อปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกระทำ�
ที่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน โดยจะมีการเปรียบเทียบกฎหมาย การห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรส
มิให้ดำ�เนินกิจการที่ถือได้ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน รวมไปถึงให้ได้ทราบถึงบทกำ�หนดโทษที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะได้รับในกรณีที่ได้กระทำ�การนั้น ในคู่มือเล่มนี้นอกจากจะกล่าวถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ก็ยงั จะกล่าวเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นด้วย
โดยจะนำ�เสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตวั อย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางนำ�ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้หมดไปในที่สุด
คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ�  พนักงานจ้าง และพนักงานสถานธนานุบาล ในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่นทุกระดับทุกคน รวมไปถึงข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร และข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา ในการนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
ฝ่ายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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สารบัญ
บทที่ ๑ บทนำ�
บทที่ ๒ ผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
นิยามศัพท์และแนวคิดสำ�คัญ
หลักการ ๔ ประการสำ�หรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ ๓ การให้และการรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใด
เราจะจัดการอย่างไร
เราควรรับหรือไม่
เราต้องรายงานหรือไม่
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สำ�คัญ
บทที่ ๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒
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ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศเทศบาลนครขอนแก่นว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
บทที่ ๕ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
บทที่ ๖ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำ�รงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒.๒ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓. การดำ�เนินกิจการภายหลังที่ได้พ้นจากตำ�แหน่ง
(พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปี)
แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน
๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในภายหลังที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
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สารบัญ (ต่อ)
แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่นำ�ไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่นำ�ไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง
๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว
๒. ขั้นตอนการดำ�เนินการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก		
• พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
• ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
• ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความ
ในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔
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• ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความ
ในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
• ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจำ�และพนักงานจ้าง
• ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒
• ประกาศเทศบาลนครขอนแก่นว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
• ประกาศเทศบาลนครขอนแก่นว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
คำ�ถาม/คำ�ตอบ
คณะผู้จัดทำ�
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“...งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน
ข้าราชการจึงต้องสำ�เหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลาถึงฐานะและหน้าที่ของตน
แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มกำ�ลังสติปัญญาความสามารถ
ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด
รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ� สิ่งใดควรงดเว้น
เพื่อให้งานที่ทำ� ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้
คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
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๑

บทนำ�
การทุจริตคอร์รัปชัน

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชันในประเทศไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นมาช้านาน
และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง แม้ที่ผ่านมาจะได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้
กำ�หนดให้การแก้ไขปัญหาคอร์รปั ชันอยูใ่ นแนวนโยบายแห่งรัฐ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือมีการกำ�หนด
แนวทางการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่างๆ แต่ทั้งนี้การแก้ไขปัญหา
คอร์รัปชันก็ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังได้ทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนยากต่อการตรวจสอบ
มากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับแนวคิดของคนไทยบางส่วนมองว่าการคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ ดังนั้น
จึงทำ�ให้เกิดการกระทำ�ทุจริตในรูปแบบวิธีการที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ตำ�แหน่ง
หน้าที่หรืออิทธิพลทางการเมืองเพื่อนำ�เอาประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ของตนและพวกพ้อง หรือ
การที่บุคคลใดได้ประโยชน์หรือแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้องจากการดำ�รงตำ�แหน่งของตน เป็นต้น
จะเห็นได้วา่ กลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาจะมีแนวโน้มการเกิดคอร์รปั ชันมากขึน้ ในแต่ละประเทศจึงพยายามหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งนี้รวมถึงประเทศไทยด้วย
ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimer ผู้เชี่ยวชาญด้านการคอร์รัปชันได้แบ่งประเภทและระดับของการ
คอร์รัปชันเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
- ประเภทที่หนึ่ง : คอร์รัปชันสีขาว ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ประชาชนและผู้นำ�ในสังคมยอมรับหรือ
ยอมทน และเห็นว่าไม่ควรลงโทษผู้กระทำ�ความผิด เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่มีความสำ�คัญมากนัก เนื่องจากเป็นการ
รับผลประโยชน์โดยอิงอยู่กับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งมิได้เกิดจากการเรียกร้องจากผู้รับ เช่น
“การให้” ซึ่งเป็นการแสดงนํ้าใจของ “ผู้น้อย” ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ในตำ�แหน่งที่ให้คุณให้โทษได้ และการให้
ซึ่งเป็นการตอบแทนการปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติของผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งและเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ให้ โดยผู้รับ
มิได้เรียกร้อง
- ประเภทที่สอง : คอร์รัปชันสีเทา ได้แก่ พฤติกรรมประเภทที่ในหมู่ผู้นำ�เห็นว่าเป็นความผิด แต่ประชาชน
ทั่วไปไม่แน่ใจว่าจะเป็นความผิดหรือไม่ กรณีนี้เป็นการใช้อำ�นาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ในลักษณะที่ประชาชนสมยอมต่อการใช้อำ�นาจโดยมิชอบนั้น เช่น การให้ค่านายหน้า หรือเงินหักส่วนลดราคาสินค้า
เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมประเภทนี้มีการจำ�แนกออกเป็นการเรียกร้องเอาประโยชน์แทนการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อเร่งรัดงานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการใช้ตำ�แหน่งหน้าที่เพื่อหาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมีผลประโยชน์
ได้เสียกับบริษัท ห้างร้านที่ทำ�ธุรกิจกับส่วนราชการที่ตนเองเป็นผู้รับผิดชอบอยู่
- ประเภทที่สาม : คอร์รัปชันสีดำ� ได้แก่ การคอร์รัปชันที่ทั้งฝ่ายประชาชนและผู้นำ�เห็นว่าเป็นความผิด
ชัดเจนและควรได้รบั โทษตามกฎหมาย ได้แก่ การใช้อ�ำ นาจหน้าทีห่ รือตำ�แหน่งเพือ่ หาผลประโยชน์ส�ำ หรับตนเองหรือ
พวกพ้องโดยไม่ค�ำ นึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ พฤติกรรมนีแ้ ยกได้เป็นการใช้อ�ำ นาจหน้าทีเ่ รียกร้องเอาผลประโยชน์จาก
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ผูก้ ระทำ�ผิดกฎหมายหรือผูต้ อ้ งการความสะดวก โดยไม่ค�ำ นึงว่าผูท้ ตี่ นเรียกร้องเอาประโยชน์นนั้ จะกระทำ�ผิดกฎหมาย
หรือไม่ และการกระทำ�ทุจริตคดโกง โดยไม่คำ�นึงถึงความผิดตามกฎหมาย จนเป็นการทำ�ให้รัฐเสียหาย โดยมีเจตนา
ฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำ�หรับตนเองและพวกพ้อง
ทัง้ นีไ้ ม่วา่ การทุจริตคอร์รปั ชันในภาครัฐทีเ่ กิดขึน้ จะเป็นประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม ก็ถอื ว่าเป็นการกระทำ�
อันเกิดผลต่อการทำ�ลายสังคมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก แม้ว่าการคอรัปชั่นจะเป็น
เรื่องที่เลวร้าย แต่เราก็ยังสามารถพบเห็นได้ในสังคมทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำ� หรือนักการเมือง ระดับ
ท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้มีการพัฒนาและขยายตัวไปในทุกส่วนของภาค
รัฐและภาคเอกชน มีการแสวงหาผลประโยชน์จากอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทุกระดับที่ผ่านมาแม้ว่าได้มี
ความพยายามที่จะป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยีข้อมูล
ข่าวสารทีร่ วดเร็วและสลับซับซ้อน ประกอบกับการพัฒนาของภาคธุรกิจทีม่ กี ารแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทำ�ให้รปู แบบ
และเครือข่ายของการทุจริตคอร์รัปชั่นปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนรัดกุมมากยิ่งขึ้น ทำ�ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ สร้างความเสียหายให้แก่สังคม การบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ เศรษฐกิจและการเมือง
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“...ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ
อันได้แก่ การสละสำ�คัญสองประการ
คือ สละเพื่อประโยชนส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง
กับสละความคิดจิตใจที่ตํ่าทรามต่างๆ อีกประการหนึ่ง
จึงจะเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวง
และสามารถดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
และความเจริญมั่นคงตลอดไป...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘
ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
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ผลประโยชน์ทับซ้อน

๒

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
(Conflict of Interest : COI) ถือเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบอันปัญหาทางการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบัน
ทีเ่ ป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในระดับทีร่ นุ แรงขึน้ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
คำ�ว่า Conflict of Interests มีการใช้คำ�ภาษาไทยไว้หลายคำ� เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์
ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขดั แย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำ�เหล่านีถ้ อื เป็นรูปแบบหนึง่ ของการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำ�ที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Governance) โดยทั่วไปเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผล
ประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐกล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผล
ประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้
เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีหลากหลายรูปแบบไม่จำ�กัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำ�นาจหน้าที่ให้บริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำ�งาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำ�นัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำ�แหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการทำ�งาน
ส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้
ก่อน เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำ�ธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำ�งานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำ�งานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทำ�งานหลังออกจากตำ�แหน่ง คือการไปทำ�งานให้กบั ผูอ้ นื่ หลังออกจากทีท่ �ำ ทำ�งานเดิม โดยใช้ความรูห้ รือ
10

อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำ�ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้
๑) การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม
ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อให้
การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่
ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้บริษัทตนได้รับ
ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ หรือการที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่ามากกว่า
๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าทีใ่ นปีทผี่ า่ นมา และปีนเี้ จ้าหน้าทีเ่ ร่งรัดคืนภาษีให้กบั บริษทั นัน้ เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้กอ่ นบริษทั
อื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก หรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะ
ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น
๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง
จากตำ�แหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำ�แหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำ�นาจหน้าที่ทำ�ให้บริษัทตนเองหรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมา
จากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าทำ�งาน หรือการทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ นกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างทำ�สัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัด
ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือผู้บริหารหน่วยงาน
ทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น
๓) การทำ�งานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำ�งานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้
ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง
ในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐ
ได้อย่างราบรื่น หรือการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทำ�งานในตำ�แหน่งเดิมที่หน่วยงานโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย หรือการที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทำ�งาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น
๔) การทำ�งานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้าง
งานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต�ำ แหน่งสถานภาพการทำ�งานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือ
เป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำ�งานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อำ�นาจที่ได้
รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง หรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำ�งานที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานอย่างเต็มที่แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำ�นาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วย
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งานตามกฎหมาย หรือการที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ทำ�บัญชีให้กับบริษัท
ที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง
ราชการ หรือนำ�ข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำ�ข้อมูล
ไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสดวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพี่น้อง
ไปซือ้ ทีด่ นิ บริเวณโครงการดังกล่าวเพือ่ ขายให้กบั ราชการในราคาทีส่ งู ขึน้ หรือการทีเ่ จ้าหน้าทีห่ น่วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
โครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูล
ให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น
๖) การนำ�ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการนำ�นํ้ามันในรถไปขายและนำ�เงิน
มาไว้ใช้จ่ายส่วนตนทำ�ให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อนํ้ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าว
ถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
๗) การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ
การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
ตั ว อย่ า งเช่ น การที่ นั ก การเมื อ งในจั ง หวั ด ขอเพิ่ ม งบประมาณเพื่ อ นำ � โครงการตั ด ถนนสร้ า งสะพาน
ลงในจั ง หวั ด โดยใช้ ชื่ อ หรื อ นามสกุ ล ของตนเองเป็ น ชื่ อ สะพาน หรื อ การใช้ ง บสาธารณะในการหาเสี ย ง หรื อ
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจาก
การไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมีสาเหตุ
มาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม
ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้
(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่าขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ
(๒) ตำ�แหน่งหน้าที่ราชการสามารถนำ�มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์
ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม่แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำ�นาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบกฎหมาย
สากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างชัดเจน)
๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เคย
สนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนตำ�แหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการตอบแทน
ในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การให้ผลประโยชน์ หรือตำ�แหน่งทางการเมือง เป็นต้น
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หลักสำ�คัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความสำ�คัญ
อันดับต้น
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและ
ให้ความสำ�คัญกับประโยชน์สว่ นตนหรือของคนบางกลุม่ แทนซึง่ จะมีผลต่อการปฏิบตั งิ านและอาจนำ�ไปสูก่ ารประพฤติ
มิชอบในที่สุด
• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่ผลประโยชน์
ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทำ�หน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอน
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทำ�ให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น
• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทบั ซ้อนจะเกิดขึน้ ในการทำ�งานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปิด
• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทำ�งานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่า
มีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง
• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลำ�เอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นิยามศัพท์และแนวคิดสำ�คัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ไม่ ว่ า ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่ว นตน” ไม่ ไ ด้ ค รอบคลุ ม เพี ย งผลประโยชน์ ด้า นการงานหรื อ ธุ รกิ จ
ของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้
คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำ�แหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึง
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การได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงนํ้าใจไมตรี
อื่นๆ
- ผลประโยชน์ทไี่ ม่เกีย่ วกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคมวัฒน
ธรรมอื่นๆ เช่น สถาบัน การศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลำ�เอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีข้อ
สังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำ�งานให้ภาครัฐ คือ การให้ความสำ�คัญอันดับ
ต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำ�กัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับ
ประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ทำ�งานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุม่ คน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรือ่ งง่ายแต่ในเบือ้ งต้นเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐสามารถ
ให้ความสำ�คัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทำ�งานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทำ�งานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสำ�คัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำ�กัดขอบเขต
ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำ�หน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำ�หน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทำ�/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำ�ให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตำ�แหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำ�นาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตำ�แหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำ�แหน่งขณะที่ไปหาตำ�แหน่งงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ
อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำ�มาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้นแต่ต้องทำ�ให้คนอื่นๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าทีท่ บั ซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
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เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินยั ประจำ�หน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมือ่ ไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าทีท่ งั้ สอง
ออกจากกันได้ อาจทำ�ให้ทำ�งานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน
มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วย
งานทีม่ กี �ำ ลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าทีบ่ างคนเท่านัน้ ทีส่ ามารถทำ�งานบางอย่างทีค่ นอืน่ ๆ ทำ�ไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ย
ห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการทำ�บทบาทหน้าที่ใ
นหน่วยงานหนึ่งนั้นทำ�ให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำ�มาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ�บทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านำ�ข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความลำ�เอียง หรืออคติต่อคนบาง
กลุม่ ควรถือว่าหน้าทีท่ บั ซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นัน่ คือการ
ตัดสินใจทำ�หน้าทีต่ อ้ งเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนก็สามารถนำ�มาจัดการกับหน้าทีท่ บั ซ้อนได้

หลักการ ๔ ประการสำ�หรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำ�เพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คำ�แนะนำ�ภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะต้องทำ�งานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่างเป็นกลาง ไม่มอี คติล�ำ เอียงด้วยเรือ่ งศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทัง้ นี้ เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา
เปิดเผยและจัดการทีโ่ ปร่งใส นัน่ คือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวธิ กี ารต่างๆ เช่นจดทะเบียนผล
ประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้
กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้เสีย
• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง : การแก้ปญ
ั หาหรือจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัย
ข้อมูลนำ�เข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มี
ความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีต่ นมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ งจัดการกับเรือ่ งส่วนตนเพือ่ หลีกเลีย่ งผลประโยชน์
ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนำ�และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำ�งาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำ�งาน
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- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นำ�ไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าทีม่ สี ว่ นร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำ�หนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำ�ให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะต้องทำ�
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• กรอบการทำ�งาน เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จำ�กัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำ�ไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนสำ�หรับการพัฒนาและการปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดำ�เนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ
• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
		
ขั้นตอนแรกนี้ คือ การระบุว่าในการทำ�งานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสำ�คัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่มีส่วนสำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำ�ให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือ
กับนโยบาย
ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพ
การค้าพรรคการเมือง ฯลฯ) การทำ�งานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการทำ�สัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำ�งานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการที่อุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
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ซึ่งการระบุผลประโยชน์ทับซ้ อ นนี้ ต้ อ งพิ จารณานิ ย ามและข้ อ กำ � หนดทางกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

ประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ก็คือความตระหนักของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและยังต้อง
ทำ�ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบ
ที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการติดตามประสิทธิภาพของ
กลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กรเอกชนที่มาทำ�สัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำ�งาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตำ�แหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสำ�หรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทำ�งานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอำ�นาจความสัมพันธ์กับ
เอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่ นตั วและเอาใจใส่ ข องผู้ บริ ห าร รวมถึ ง กลยุ ท ธ์ ก ารจั ด การ
ที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสำ�คัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔) ดำ�เนินการเป็นแบบอย่าง
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่ง
ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ� สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำ�คัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคำ�นึงถึง
สิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
			ผู้บริหารต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งนํ้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำ�แหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
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๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสำ�คัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
การทำ�งานกับองค์กรภายนอกไม่วา่ เป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจดุ เสีย่ งของผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และ
ต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตาม
นโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดำ�เนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสาร
เกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทำ�ธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำ�สัญญาด้วย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในการระบุ
จุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทำ�ให้ได้นโยบายที่
สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทำ�ให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามข้อมูล
จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำ�งาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กร
อืน่ ๆ การแสวงหาการเรียนรูเ้ ช่นนีย้ งั เป็นการสือ่ สารว่าองค์กรมีความมุง่ มัน่ ในการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนอีกด้วย
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจและปรับเปลี่ยนการทำ�งานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วย
พัฒนาทักษะและการให้คำ�ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

การเปิดเผยประโยชน์สาธารณะ
การยึดมัน่ ในสิง่ ถูกต้องและเป็นธรรม ความเทีย่ งตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมทีเ่ ป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้
ความสำ�คัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจำ�เป็นปัจจัยสำ�คัญอีกประการที่ทำ�ให้บุคคล
ไม่กล้ารายงานการกระทำ�ผิด คือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกป้อง
แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำ�ผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผย
ควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือ จะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทำ�ผิดพร้อมทั้งการ
ปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่กระทำ�โดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำ�ผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ
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ทำ�ให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทำ�ผิดที่ร้ายแรงหรือ
เป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทำ�ผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชน
เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ โดยเฉพาะเมือ่ ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทำ�ไมการเปิดเผยจึงทำ�ได้ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทำ�ผิด แต่มหี ลายองค์ประกอบทีท่ �ำ ให้การเปิดเผยการกระทำ�ผิดเป็นเรือ่ งยากสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ปัญหาสำ�คัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม
และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
• การส่งสาสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่า
เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคำ�แนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่
ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทำ�ให้
เกิดการกระทำ�ผิด
• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปิดเผยการกระทำ�ผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำ�หนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนำ�พฤติกรรมที่ยอมรับ
ให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทำ�ที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระทำ�ผิดเพือ่ ป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบ
ที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทำ�ผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการดำ�เนินการอย่างไร
และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
• องค์กรควรจะทำ�อย่างไร :
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทำ�ผิดจัดช่องทางอำ�นวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทำ�ผิด รวมทั้งคนอื่นๆ ที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทำ�ผิดและการคุ้มครองพยาน คือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทำ�ผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อำ�นวยการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภายนอก
การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
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- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทำ�ให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน
- การกระทำ�ที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการข่มขู่คุกคาม
หรือการดูหมิน่ เหยียดหยามกันในทีท่ �ำ งาน องค์กรควรกำ�หนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและประกาศ
ใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมือ่ มีความจำ�เป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้องทำ�อย่างไร
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทำ�
ผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิด
ข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และ
ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิดเผยการกระทำ�ผิดเป็นสิ่งสำ�คัญ และผู้รับรายงานควรให้คำ�แนะนำ�ผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทำ�ผิดใน ๔ กลุ่ม คือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือผู้รับจ้าง
จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทำ�ของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทำ�ผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคำ�ถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการเปิดเผย
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทำ�ได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
• การให้ความสำ�คัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น
มาตรฐานทางจริ ย ธรรมต้ อ งกำ � หนดให้ เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก คนเปิ ด เผยข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การคดโกงหรื อ
การให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรมที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อ
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องค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯลฯ
• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง
เชือ่ มัน่ ได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้ค�ำ แนะนำ�
ต่อผูบ้ ริหารให้ตระหนักในความสำ�คัญ สนับสนุนและปกป้องคุม้ ครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หวั หน้าและ
ผู้บังคับบัญชา
• เบื้องหลังความสำ�เร็จ
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทำ�ผิดที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กร
องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับการป้องกันปราบปรามการประพฤติ
มิชอบที่ชัดเจน จะทำ�ให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นำ�ต่อความสำ�คัญในการเปิดเผยการกระทำ�ผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดัน
การเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สำ�คัญมากหน่วยงานจะต้องพิสูจน์
ให้ได้วา่ จะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึง่ จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ เกิดความเชือ่ มัน่
และพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดความสำ�เร็จ
พิจารณาได้จาก
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสำ�หรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�หรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ และหัวหน้า
สายงาน
• บทบาทสำ�คัญของการบริหาร
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสำ�คัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย
ผูอ้ �ำ นวยการจะเป็นผูไ้ ด้รบั ข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสำ�คัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อ
การรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทำ�ผิดและภาวะผู้นำ�เป็นเรื่องสำ�คัญมาก
ในการสร้างบรรยากาศในที่ทำ�งาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบต่างๆ
ผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทำ�ให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย
ให้ความเชือ่ มัน่ ว่าข้อมูลทีไ่ ด้จะเป็นความลับซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิง่ ทีเ่ ปิดเผยบางส่วนหรือ
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ทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่
จะทำ�ได้
บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นำ�แก่ลูกน้องที่ทำ�งานขณะมีการตรวจสอบ
- ทำ�งานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ
การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�
ลูกน้องไม่ให้ทำ�ผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทำ�ผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูล
อย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่า
จะยากเพียงไร
ผู้บริหารต้องทำ�ให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ
เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์
หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทำ�ใดๆ ของตน
เข้าไปก้าวก่ายมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทำ�ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทำ�เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำ�ให้รับรู้ได้ว่า
มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสำ�คัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวก
ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทำ�ไมต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทำ�ผิด
จัดให้มกี ารฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ขา้ ราชการ หรือเมือ่ ข้าราชการ
ได้เลือ่ นตำ�แหน่งเป็นหัวหน้า/ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ต้องได้รบั การฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน
การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน
• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หน่ ว ยงานควรสร้ า งกลไกในการสนั บ สนุ น และปกป้ อ งคุ้ ม ครองผู้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล มี น โยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหาร
ที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คำ�ปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำ�ผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติ
และขนาดขององค์กร
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพือ่ ให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม
กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ

๑. นักการเมือง

• การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนตำ�แหน่งข้าราชการขึ้น
เป็นผู้บริหารระดับสูง
• การใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้างเหมา
จากรัฐ
• การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
• การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรอิสระที่ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับดูแล (Regulators) สัญญาหรือ
สัมปทานของรัฐ

๒. ข้าราชการการเมือง

• การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง/ญาติ/
พวกพ้อง

๓. ข้าราชการประจำ�

ทั่วไป
• การนำ�ข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
• หัวหน้างานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/
คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อำ�นวยการกองพัสดุ
• การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำ�นาจ
• การรับประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ
• การรับงานนอกหรือทำ�ธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
• การทำ�งานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
• การนำ�รถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่านํ้ามันด้วย
• การนำ�บุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
• การหาผลประโยชน์จากความรู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
โดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการ
โอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้
• ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพ จึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์
คํ้าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
• ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อำ�นาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือ
บ้านพร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับ
ความสะดวกในการทำ�ธุรกิจกับสถาบัน
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การเงิน
• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสำ�นักงานบัญชีเพื่อทำ�บัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจำ�กัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
• การกำ�หนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตน
หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
• การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกำ�หนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
• การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ�
• การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนำ�ยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
• การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากว่าที่หน่วยงานกำ�หนด และไป
เรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อกไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการคัดคิว
กลุ่มวิชาชีพเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
• การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ
• คณะกรรมการตรวจรับผลงานทำ�หน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาโดย
รับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะ
กรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น

๔. ข้าราชการท้องถิ่น

๔.๑ การเข้ามาดำ�เนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น มาดำ�เนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
เป็นสมาชิก
• ญาติ/คู่สมรส (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมา
งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
• สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอำ�นาจจาก
บริษัท ห้างร้านในการยื่นซองประกวดราคา
• สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัท
ห้างร้านในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
• ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่น หาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็บกำ�ไรจากราคาที่ดิน
ทั้งในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กำ�หนดที่
ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำ�สัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นรถ
ของสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
• นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
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๔.๒ การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
• การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
• การใช้งบประมาณราชการทำ�โครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ
ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
• การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทำ�หน้าที่ในการ
ตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและ
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดำ�เนินการ
ในเขตพื้นที่ของตน

๕. ประชาชน

• การเสนอให้ค่านํ้าร้อน นํ้าชา ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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“เกียรติและความสำ�เร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน
ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์
และปฏิบัติตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่ตำ�แหน่งหน้าที่ที่ดำ�รงอยู่”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๑
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน

26

การให้ และ การรับ
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด

๓

เนือ่ งจากความเชือ่ ถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐว่าจะต้อง
ตัดสินใจและกระทำ�หน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ทที่ �ำ ให้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทำ�หน้าทีถ่ อื ว่า
เป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำ�ลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบ ต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กร
ภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำ�เนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ ในความหมายนี้

ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับ
ให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำ�นัลบัตรลดราคาสินค้า
หรือบริการและเงินเป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
รายละเอียดต่อจากนีเ้ ป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกีย่ วกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
อื่นใดในทางปฏิบัติ

เราจะจัดการอย่างไร ?

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำ�ถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
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เราควรรับหรือไม่ ?
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้วา่ เราจะไม่ควรรับ แต่มหี ลายโอกาสทีเ่ ราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไร
ก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน
		
การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนำ�มาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทำ�ไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำ�ขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทำ�งานในอนาคต
		
ถ้าท่านทำ�งานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซือ้ จัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมตั /ิ อนุญาตต่างๆ
ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็น
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันหรือพันธะกับผู้ ให้ และอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกำ�หนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกำ�หนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบตั งิ านในภาครัฐอยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ “การกระทำ�และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำ�ด้วย
ความเป็นกลาง ปราศจากการมีสว่ นได้สว่ นเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำ�ให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมี
ต่อภาครัฐ และทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสำ�คัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมโดยกระทำ�และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
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เราต้องรายงานหรือไม่ ?
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูใ้ ห้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก
คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กำ�ลังจะมาทำ�การค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำ�ใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกำ�หนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมี
การลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทำ�งานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่า
ตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับ
การห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กำ�หนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควร
ดำ�รงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกำ�หนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีคา่ น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญทัง้ หมดทีม่ คี า่ ทางวัฒนธรรมหรือประวัตศิ าสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูปเครือ่ งประดับโบราณ
ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ้าหน้าที่มี
ความจำ�เป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ
รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดำ�รงตำ�แหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ทเี่ พือ่ นร่วมงานให้เมือ่ เจ็บป่วยฯลฯ
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ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากผูใ้ ห้คนเดียวกันกลุม่ เดียวกัน
หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ เป็นการขอบคุณจากผูร้ บั บริการ (ประชาชนองค์กรเอกชน)
ทีไ่ ด้อย่างสมํา่ เสมอบ่อยครัง้ อาจทำ�ให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอทิ ธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)

เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่?
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการพิจารณา
ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร?
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษ
ทางอาญาด้วย

สถานการณ์ตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนํ้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จำ�นวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาทถ้วน
เพือ่ ให้การอนุญาตรถบรรทุกทีบ่ รรทุกสินค้าทีม่ นี าํ้ หนักเกินกว่าทีก่ ฎหมายกำ�หนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนีน้ อกจาก
จะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย
ในทางพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่า การกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นได้ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทำ�ลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่
ยอมให้ผรู้ บั บริการกระทำ�ผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษทั ทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุก
รวมทั้งเจ้าของสินค้า โดยพิพากษาลงโทษจำ�คุก ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทำ�ลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ
และต่อข้าราชการ

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สำ�คัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์
โดยตีคา่ ราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์นอ้ ยกว่าความเป็นจริง การตีคา่ ราคาตาํ่ กว่าความเป็นจริงนัน้
บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ้ นื่ ให้คดิ ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นนั้ ๆ มีคา่ ตํา่ กว่าทีเ่ ป็นจริง เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การรายงาน การกระทำ�ดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทำ�ให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความ
		
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทำ�ให้เกิดความรู้สึกชอบ
หรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำ�ให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กำ�หนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ
ไม่ต้องทำ�ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนัน้ หากเกิดการปฏิบตั เิ ป็นวัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
จะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ
ซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน
		
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
		
“ฉันรูว้ า่ ไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ดว้ ยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธนํา้ ใจ หรือหากไม่รบั จะเป็นการทำ�ลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
		 “คนอื่นๆ ก็ทำ�เช่นนี้ ทำ�ไมฉันจะทำ�บ้างไม่ได้”
		 “ดูซิ ฉันอุทศิ เวลานอกเวลาราชการทำ�งาน ดังนัน้ มันเป็นการยุตธิ รรมทีเ่ ราจะได้รางวัลผลประโยชน์พเิ ศษ
บ้าง”
		 “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
		 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้แม้ว่าฉันจะให้
คำ�แนะนำ�ก็ตาม”
		 “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดำ�เนินการ
ทางวินัย หากการกระทำ�ของท่านเป็นการกระทำ�ที่มิชอบ
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สถานการณ์ตัวอย่าง

หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทำ�หน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม
สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บ
ของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนา
ผูบ้ งั คับบัญชาตระหนักถึงความหมายทีอ่ าจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้น และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนา
เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่า จะจัดการ
อย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่
จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม
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“...งานของแผ่นดินนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความเจริญขึ้น
หรือเสื่อมลงของบ้านเมืองและสุขทุกข์ของประชาชนทุกคน
ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จึงต้องสำ�นึกตระหนัก
ในความรับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำ�ลัง
ความสามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และความปัญญารู้คิดพิจารณาว่า
สิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม
อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ� อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำ�จัด อย่างชัดเจน ถูก ตรง...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๐
ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๔

ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงกฎหมายฉบับต่างๆ ทีบ่ ญ
ั ญัตหิ า้ มเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดำ�เนินกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นประโยชน์
ทับซ้อนหรือกิจการที่มีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยในบทนี้จะ
กล่าวเฉพาะในส่วนของเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้มกี ารดำ�เนินกิจการ
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นประโยชน์ทบั ซ้อน และได้ท�ำ การเปรียบเทียบตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งห้ามและบทกำ�หนดโทษ
เมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมายนั้นๆ เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิม่
เติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึง่ ได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รวมไปถึงประมวลจริยธรรม
ที่มีข้อกำ�หนดเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ ได้ บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย
หรือการกระทำ�ที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลไว้ ดังนี้
มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
การจัดทาํ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดทีส่ มควรให้เป็นหน้าทีแ่ ละอํานาจโดยเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการใด
ให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายบัญญัตซิ งึ่ ต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามวรรคสี่ และกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกลไกและขัน้ ตอนในการกระจายหน้าทีแ่ ละอาํ นาจ ตลอดจนงบประมาณ
และบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
ในการจัดทําบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมดําเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดําเนินการเอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐดําเนินการนั้นก็ได้
รัฐต้องดําเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจดําเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน
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กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี อิ ส ระในการบริ ห าร การจั ด ทํ า บริ ก ารสาธารณะ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทําเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริตและการใช้จ่ายเงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
และต้องมีบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบตั หิ น้าที่
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย
กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้ประกาศใช้นับตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นมา
ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ใน
วรรคท้ายของมาตรา ๒๕๐ ว่าต้องมีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ไว้ในกฎหมายจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

๒. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มบี ทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมไว้ ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้อาศัยอำ�นาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์ต่างๆ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้นไว้ ดังนี้
๒.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำ�เนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การผู ก ขาดตั ด ตอน ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตำ�แหน่งใดทีต่ อ้ งห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นำ�บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการ
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ดำ�เนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำ�เนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
ที่ จำ � หน่ า ยได้ ใ นบริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด ซึ่ ง มิ ใช่ บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามมาตรา ๑๐๐ (๒)
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ ให้ใช้บงั คับกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดของผูซ้ งึ่ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
บทกำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวาง
โทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
๒.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๓
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศกำ�หนด
หลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ โดยมี
ข้อที่เป็นสาระสำ�คัญหลักๆ ดังนี้
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือ
ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
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ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ญาติมรี าคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ
ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่
กำ�หนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นนั้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำ�ได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำ�เป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่
ในกรณีทผี่ บู้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าทีข่ อง
รัฐผู้นั้นสังกัดมีคำ�สั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดย
ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมือ่ ได้ด�ำ เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ไม่เคยได้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
ดังกล่าวเลย
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูไ้ ด้รบั ทรัพย์สนิ ไว้ตามวรรคหนึง่ เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
หรือผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งทีไ่ ม่มผี บู้ งั คับบัญชาทีม่ อี �ำ นาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้ นี้ เพือ่ ดำ�เนินการตาม
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณี เพื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
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๒.๓ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศห้าม
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำ�เนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่ายงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีสว่ นได้สว่ นเสียในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนร่วมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ทั้งให้นำ�บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดำ�เนินกิจการของ
คู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้น�ำ บทบัญญัตมิ าตรา ๑๐๐ มาใช้บงั คับกับการดำ�เนินกิจการของผูซ้ งึ่ พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำ�นวนหุ้น
ทั้งหมดที่จำ�หน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒)
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้าม
มิให้ดำ�เนินกิจการตามความในประกาศฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรี
๒.๔ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ ไ ด้ ป ระกาศกำ � หนดตำ � แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิ่มเติมจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ซึ่งได้
กำ�หนดไว้แล้วตามประกาศฉบับลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น
๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น
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๓. ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ อ อกระเบี ย บเกี่ ย วกั บ แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการให้ ข องขวั ญ และรั บ ของขวั ญ
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔ มีข้ออันเป็นสาระสำ�คัญ ดังนี้
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีใ่ ห้แก่กนั เพือ่ อัธยาศัยไมตรีและให้หมายความ
รวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินนํ้าใจ
การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษ
ในการได้รบั บริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางหรือท่องเทีย่ ว ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร หรือ
สิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และไม่วา่ จะให้เป็นบัตร ตัว๋ หรือหลักฐานอืน่ ใด การชาํ ระเงินให้ลว่ งหน้า หรือการคืนเงิน
ให้ในภายหลัง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๗ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือ ผู้ซึ่งได้รับ
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกคําสั่ง
ทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
ได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผูซ้ งึ่ กาํ ลังดาํ เนินกิจกรรมใดๆ ทีม่ หี น่วยงานของรัฐเป็นผูค้ วบคุมหรือกาํ กับดูแล เช่น การประกอบกิจการ
โรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้น
มีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
บทกำ�หนดโทษ
ข้อ ๑๐ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดจงใจปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบ
นี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็น
ไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
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(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ เป็นผูก้ ระทาํ ความผิดทางวินยั และให้ผบู้ งั คับ
บัญชามีหน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

๔. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยพระราชบัญญัติเทศบาลได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้กระทำ�การใดๆ อันถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
และมีการกำ�หนดโทษสำ�หรับผู้ที่ฝ่าฝืนไว้ ดังนี้
มาตรา ๑๘ ทวิ ได้กำ�หนดห้ามสมาชิกสภาเทศบาลมิให้กระทำ�ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ การต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่เทศบาลนั้น
เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำ�ให้แก่เทศบาลนั้นหรือที่เทศบาลนั้นจะกระทำ�  ซึ่งหากสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้ใดกระทำ�การฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษในทางปกครอง ได้แก่การทำ�ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลง
ตามมาตรา ๑๙ (๖)
สำ�หรับมาตรา ๔๘ จตุทศ (๓) ได้บัญญัติห้ามนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ต้องไม่กระทำ�การที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมในสัญญาทีเ่ ทศบาลนัน้ เป็นคูส่ ญ
ั ญา หรือในกิจการทีก่ ระทำ�ให้แก่เทศบาลนัน้ หรือทีเ่ ทศบาลนัน้ จะกระทำ�
ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะเป็นเหตุให้ นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี จะต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามมาตรา ๔๘
ปัญจทศ (๕) และตามมาตรา ๔๘ โสฬส (๖)

๕. ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ได้มีข้อกำ�หนดเกี่ยวกับข้อห้าม ข้อปฏิบัติ
เพื่อมิให้พนักงานเทศบาลมีการดำ�เนินการอันมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
ข้อ ๓ พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นทุกคน มีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำ�นักให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำ�แหน่งไปแสวงหาประโยชน์
40

ที่มิควรได้สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ
ของกำ�นัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
บทกำ�หนดโทษ
ข้ อ ๒๔ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ในกรณี อั น มิ ใช่ เ ป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย หรื อ
ความผิดทางอาญา ให้ดำ�เนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำ�เนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนหรือ
นำ�ไปประกอบการพิจารณาการแต่งตัง้ การเข้าสูต่ �ำ แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

๖. ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหาร เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกำ�หนดข้อห้ามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้ตำ�แหน่งหน้าที่ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
บทกำ�หนดโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดำ�เนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำ�เนิน
การที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำ�ไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง หรือการสั่งให้
ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

๗. ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น ได้อาศัยอำ�นาจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกำ�หนดข้อห้ามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ตำ�แหน่งหน้าที่ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเพื่อมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
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ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
บทกำ�หนดโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดำ�เนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ดำ�เนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำ�ไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
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“...บ้านเมืองของเราต้องการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำ�ความคิดให้ถูกและแน่วแน่
ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย
ต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งในสิ่งที่มิใช่สาระลง...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๔๓
เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓
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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๕

ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงความหมายของประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม รวมไปถึงการกระทำ� รูปแบบ
และขอบเขตของการกระทำ�ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมต่างๆ ตามที่
กำ�หนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ และหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กำ�หนดไว้
ในมาตรา ๑๐๓ ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

๑. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๑ ประโยชน์ส่วนบุคคล
ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ
เอกชนได้ทำ�กิจกรรมหรือได้กระทำ�การต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสังคม
ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การทำ�ธุรกิจ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์
ในทางการเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น

๑.๒ ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ)
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)
ได้กระทำ�การใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการดำ�เนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการ
ดำ�เนินการตามหน้าทีใ่ นสถานะของเอกชน การกระทำ�การใดๆ ตามหน้าทีห่ รือการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
จึงมีวตั ถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์สว่ นรวมทีเ่ ป็นประโยชน์ของรัฐ
การทำ�หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายและ
จะมีรูปแบบของความสัมพันธ์หรือมีการกระทำ�ในลักษณะต่างๆ กันที่เหมือนหรือคล้ายกับการกระทำ�ของบุคคล
ในสถานะเอกชน เพียงแต่การกระทำ�ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกับการกระทำ�ในสถานะเอกชนจะมีความ
แตกต่างกันที่วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน

๑.๓ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง การที่
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ตกอยูใ่ นฐานะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียในรูปแบบต่างๆ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัตหิ า้ มไว้ และเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐผู้นั้นยังได้เข้าไปพิจารณาดำ�เนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ในกิจการของรัฐ
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เพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้นำ�ประโยชน์
ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซึ่งรวมถึงการนำ�เอาการมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ หรือการมีผลประโยชน์
แอบแฝงหรือการนำ�ความสัมพันธ์สว่ นตนเข้าไปเกีย่ วข้องในการตัดสินใจในการดำ�เนินการใดๆ ตามอำ�นาจหน้าทีข่ อง
การดำ�เนินงานทีเ่ ป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ เช่น การบริหารงานภาครัฐหรือในการจัดทำ�บริการสาธารณะของรัฐแล้ว
การพิจารณาดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้น�ำ ประโยชน์สว่ นตนเข้ามาเกีย่ วข้องกับการตัดสินใจ
ในการดำ�เนินการใดๆ ที่เป็นงานในอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การดำ�เนินการที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็น
การกระทำ�ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๑.๔ รูปแบบของการกระทำ�ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
การกระทำ�ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สามารถจำ�แนก
การกระทำ�ออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้
๑) การนำ�ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
๒) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญหรือทรัพย์สิน
และผลจากการรับทรัพย์สินนั้นได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่
๓) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนด
นโยบาย หรือการสัง่ การตามกฎหมายหรือตามอำ�นาจหน้าที่ และได้ใช้ขอ้ มูลนัน้ เพือ่ ประโยชน์ส�ำ หรับตนเอง ครอบครัว
บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบทำ�ให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือทำ�ให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
๔) การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐได้ท�ำ งานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านตามอำ�นาจ
หน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
๕) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาทำ�ธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสีย
ในสัญญาต่างๆ ที่ได้ทำ�ไว้กับหน่วยงานของรัฐ
๖) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำ�งานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำ�นาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นในภายหลัง อันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว
๗) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กำ�หนดโครงการสาธารณะและได้นำ�โครงการฯ นั้น ไปลงในพื้นที่
ของตนเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยในบทนี้จะกล่าวเฉพาะถึงการกระทำ�ต่างๆ ของผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
คู่สมรสที่จะต้องห้ามกระทำ�หรือห้ามดำ�เนินกิจการตามที่มาตรา ๑๐๐ ได้กำ�หนดห้ามไว้ และหากมีการฝ่าฝืนจะต้อง
ได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา
อีกด้วย
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐
ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทำ�ธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ทำ�ไว้กับ
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หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้
ซึง่ สัมปทานหรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับรัฐทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดตัดตอนไม่วา่ ในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้
หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทำ�สัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติ
ห้ามการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การทำ�งานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำ�นาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการดำ�เนินกิจการ
ในภายหลังอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติ
ห้ามการดำ�เนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มิให้ดำ�เนินกิจการไว้ด้วย
การประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้กำ�หนดตำ�แหน่ง
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี และตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง กำ�หนด
ตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๔๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นเพิ่มเติมให้
เป็นตำ�แหน่งที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
นับว่ามีความจำ�เป็นและมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการที่กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ห้าม
ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่นดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมไว้เช่นกันจึงทำ�ให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ มีความเข้าใจและสามารถเป็นผูน้ �ำ ขององค์กรทีม่ คี วามพร้อมในการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายได้ ดังนั้น การเข้าสู่ประซาคมอาเซียนของประเทศไทยในฐานะสมาชิกการบริหารราชการแผ่นดิน
จะต้องมีความโปร่งใสและเป็นสากลในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การเกิดประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ของอาเซียนที่จะส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมหลักนิติธรรมและหลักธรรมาภิบาล

๑.๕ ความสัมพันธ์ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมกับการทุจริตต่อหน้าที่
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการเข้ามาใช้อำ�นาจรัฐตามที่กฎหมายต่างๆ ได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ไว้
ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องดำ�รงตนโดยการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีจริยธรรมจะทำ�ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา และเกิดความไว้วางใจในการใช้อำ�นาจ และทำ�ให้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ เกิดความชอบธรรมในการใช้อ�ำ นาจในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละจะทำ�ให้การใช้อ�ำ นาจตามกฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการดำ�รงตนและ
ในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว เช่น การเข้าไปมีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นการดำ�เนินกิจการหรือการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่และเมื่อเป็นการดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
อันมีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะทำ�ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรม
ในการใช้อำ�นาจและจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป
การมีประมวลจริยธรรมจึงมีความสำ�คัญต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและต่อหน่วยงานของรัฐ การดำ�เนินการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานภายใต้ประมวลจริยธรรมอันเป็นเครื่องมือในการกำ�กับที่มี
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ความสำ�คัญ การละเมิดจริยธรรมจะเป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
และหากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมีความขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์สว่ นตน และประโยชน์สว่ นแล้ว จะก่อ
ให้เกิดการทุจริตหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทุจริตขึน้ ในหน่วยงานนัน้ ๆ และจะทำ�ให้เกิดความสูญเสียต่อประเทศชาติ
และส่วนรวม

๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทุกตำ�แหน่งทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๐๓ ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับนี้ จึงได้แก่ บุคคลผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำ�แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�  พนักงานหรือบุคคล
ผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ
ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำ�นาจหรือได้รับมอบ
ให้ใช้อำ�นาจทางการปกครองของรัฐในการดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ จะเป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่เป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐทีส่ บื เนือ่ งมาจากการได้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงได้ก�ำ หนดหลักเกณฑ์
ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำ�แหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓
		 กับการห้ามดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามความในมาตรา ๑๐๐
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกอบกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดรัฐสภาได้ตรากฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้มกี ารรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ ป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีฝ่ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
จะต้องได้รับโทษทางอาญา หลักการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๑๐๓ จึงเป็น
บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตำ�แหน่ง โดยไม่จำ�เป็นต้องประกาศกำ�หนดตำ�แหน่ง
อย่างเช่น การห้ามดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ ดังนั้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เจ้าหน้าที่
ของรัฐจึงต้องปฏิบตั ติ ามความในมาตรา ๑๐๓ กล่าวคือ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับทรัพย์สนิ ได้จะต้องเป็นกรณีทมี่ กี ฎหมาย
หรือกฎข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายอนุญาตให้รบั ได้ ซึง่ รวมถึงการรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามมาตรา ๑๐๓ และ
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ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด จึงได้น�ำ ไปใช้บงั คับกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูซ้ งึ่ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยอนุโลมด้วย ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ได้ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ ได้แก่ การวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ซึง่ เป็นหลักการเดียวกันกับการห้ามเจ้าหน้าทีข่ องรัฐดำ�เนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แต่ในกรณีเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่จะต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องกำ�หนดตำ�แหน่ง
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะต้องห้ามดำ�เนินกิจการ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนัน้ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในตำ�แหน่ง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐
หากเจ้าหน้าของรัฐได้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและมีการ
ดำ�เนินกิจการในลักษณะเดียวกันกับที่ต้องห้าม ตามความในมาตรา ๑๐๐ ก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนก็จะต้องมี
ความผิดตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มีการบัญญัติห้ามไว้เป็นการเฉพาะแล้วแต่กรณี แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตาม
ความในมาตรา ๑๐๐ นัน้ ก็จะไม่ตอ้ งรับโทษในทางอาญาตามมาตรา ๑๒๒ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งได้บัญญัติลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา
๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ โดยการระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ซึ่งรวม
ถึงการห้ามดำ�เนินกิจการทีเ่ ป็นการดำ�เนินกิจการของคูส่ มรสของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐในตำ�แหน่งทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
ได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่ง มิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ตามความในมาตรา ๑๐๐ ไว้ด้วย โดยให้ถือว่าการดำ�เนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำ�เนินกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในกรณีนี้หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน
ดำ�เนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
การดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็นการต้องห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่การดำ�เนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น คู่ สั ญ ญาหรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ทำ � กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้ นในห้ า งหุ้ นส่ วนหรือ บริ ษั ท ที่ เข้ า เป็ นคู่ สั ญ ญากั บหน่ วยงานของรั ฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำ�เนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
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หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ กี ฎหมายบัญญัตหิ า้ มมิให้ด�ำ เนินกิจการหรือมีการกระทำ�ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้เป็นการเฉพาะ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ หรือผูบ้ ริหารท้องถิน่ จึงต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ อีกด้วย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัตอิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติสภาตำ�บลและองค์การบริหารส่วนตำ�บล พ.ศ. ๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้น
แต่สำ�หรับตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น เป็นตำ�แหน่งที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ประกาศกำ�หนดตำ�แหน่งมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แล้ว ดังนั้น หากมีการฝ่าฝืนก็จะต้อง
รับโทษตามมาตรา ๑๒๒ ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๒.๒ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการให้หรือการรับ
		 ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ
		 การรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาและตามกฎหมาย
มาตรา ๑๐๓ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็ตาม แต่ในการให้
หรือรับทรัพย์สนิ นีเ้ จ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ ป็นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานที่อยู่ในการกำ�กับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
และรัฐวิสาหกิจ ในการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐข้างต้น เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งมีหลักการที่จะให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องปฏิบัติเป็นการเพิ่มเติมในส่วนที่มิได้กำ�หนดไว้ในหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็จะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส
บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือรวมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ที่เป็นปกติประเพณีนิยมที่มี
การให้ของขวัญแก่กันและของขวัญที่ให้นั้นจะมีราคาหรือมีมูลค่าเกินจำ�นวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำ�หนดไว้มิได้
ทัง้ นีต้ ามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา ๑๐๓ รวมถึงการห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำ�การเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้
ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่ากรณีใดๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถดำ�เนินการ
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เรี่ยไรในกรณีข้างต้นได้
๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในการบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ (ตามปกติประเพณีนยิ มทีม่ กี ารให้ของขวัญแก่กนั ) ซึง่ ผูบ้ งั คับบัญชารวมถึงผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นหัวหน้า
หน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมาย
ให้มีอำ�นาจบังคับบัญชาหรือกำ�กับดูแล
๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติตามประเพณี
นิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนดไว้สำ�หรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในกรณีนี้ได้แก่ การห้ามรับของขวัญจากผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอ
ใบรับรอง การขอให้ออกคำ�สั่งทางปกครอง การร้องเรียน หรือการรับของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสีย
ในธุรกิจที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การได้รับสัมปทาน หรือการรับของขวัญจากผู้ซึ่งกำ�ลัง
ดำ�เนินกิจการใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นควบคุมหรือกำ�กับดูแล เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจ
หลักทรัพย์ เป็นต้น
๔) การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดำ�เนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำ�หนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
สำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำ�ความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่ดำ�เนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๕) เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชน ในการแสดงความยินดี
การแสดงความปารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดง
ความเสียใจแทนการให้ของขวัญ

๒.๓ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการเรียกรับสินบน
		 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดนั้นได้มีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำ�นวน
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินนํ้าใจ” ดังนั้น การรับสินนํ้าใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถ
แยกแยะในการรับทรัพย์สนิ ได้วา่ การรับทรัพย์สนิ นัน้ เป็นเรือ่ งสินนาํ้ ใจหรือสินบนแล้ว จะทำ�ให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ทรัพย์สนิ
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นัน้ ปฏิบตั ผิ ดิ กฎหมายและจะเป็นโทษกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ บั ทรัพย์สนิ นัน้ เอง และในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐสามารถ
แยกแยะหรือจำ�แนกได้ในเรือ่ งหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สนิ ได้แล้ว ก็จะเป็นการทีส่ ามารถป้องกันเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ไม่ให้มีการละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในภาครัฐได้
๑) การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา ได้แก่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดย
เสน่หาตามจำ�นวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปอันเป็นการให้ตามโอกาสหรือประเพณีที่มีการให้ทรัพย์สิน
แก่กัน
๒) การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้ จึงเป็น
การเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๙
หรือตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒ แล้วแต่กรณี
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีกฎหมายบัญญัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ทราบว่า
กรณีใดบ้างทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับทรัพย์สนิ ได้ กรณีใดบ้างทีเ่ ป็นการรับทรัพย์สนิ แล้วเป็นการเกิดประโยชน์ทบั ซ้อน
หรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม หรือในบางกรณีเป็นการเรียกรับสินบน
ดังนั้น หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่รัฐได้กำ�หนดขึ้นมาข้างต้น เพื่อใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมซึ่งจะทำ�ให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเกิดความเจริญก้าวหน้าสร้างความผาสุกให้กับประชาชนส่วนรวมและจะส่งผลให้ประเทศชาติ
เกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น
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“...มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำ�คัญ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต
ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ก็ย่อมอาศัยความสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน
ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้งสามประการ คือ
สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่
ท่านจึงเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗
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แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน

๖

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)

บุคคลย่อมมีสิทธิในการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับบุคคลก่อนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลนั้นจะอยู่ในสถานะของเอกชน จึงมีสิทธิในการทำ�มาหาเลี้ยงชีพโดยการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ
ใดๆ ก็ได้ตามใจสมัคร เว้นแต่เป็นกรณีทมี่ กี ฎหมายได้หา้ มไว้ แต่ตราบใดก็ตามเมือ่ บุคคลนัน้ มีความประสงค์จะเข้ามา
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเมื่อมีความประสงค์ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเตรียมการก่อนเข้าสู่ตำ�แหน่งจึงมี
ความสำ�คัญยิง่ การไม่เตรียมความพร้อมจะทำ�ให้บคุ คลนัน้ มีสภาพปัญหาส่วนตนทีจ่ ะต้องรักษาผลประโยชน์สว่ นตน
ไว้ เมือ่ เข้ามาเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐการประกอบอาชีพบางอย่างทีไ่ ด้กระทำ�ไว้กบั รัฐ หรือการอยูใ่ นฐานะต่างๆ ในธุรกิจ
การค้าของเอกชนทีไ่ ด้ท�ำ กันไว้กอ่ นเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อาจจะเป็นสิง่ ทีก่ ฎหมายห้ามกระทำ�หรือห้ามดำ�เนินกิจการ
เมือ่ บุคคลนัน้ ได้เป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ดังนัน้ เมือ่ ไม่มกี ารเตรียมตัวในเรือ่ งนีจ้ งึ เป็นต้นเหตุของการกระทำ�ผิดกฎหมาย
และจะส่งผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เช่น การต้องพ้นจากตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ การได้รับโทษทางอาญา หรือ
ได้รับโทษทางวินัย เป็นต้น
ในการเตรียมตัวของบุคคลก่อนเข้ามารับตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ บุคคลนัน้ ๆ จะต้องตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าได้มีการดำ�เนินกิจการใดๆ บ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้
ทำ�ธุรกิจหรือทำ�การค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือ การเป็น
กรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนใน ห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่
อย่างไร และต้องสำ�รวจกิจการต่างๆ ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบว่าก่อนเข้าสู่
ตำ�แหน่งเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตนเอง คูส่ มรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะจะต้องดำ�เนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับการทำ�การ
ค้า การทำ�ธุรกิจนั้นๆ อย่างไร เมื่อไรภายในเวลากำ�หนดอย่างไร

๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำ�รงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารท้องถิน่ รองผูบ้ ริหารท้องถิน่ ในขณะ
ทีไ่ ด้ด�ำ รงตำ�แหน่งตามข้างต้น จะต้องไม่ด�ำ เนินกิจการใดๆ ทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต เช่น การห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทำ�ธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ทำ�กับ
หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในธุรกิจของเอกชนทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ มีอ�ำ นาจควบคุม กำ�กับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มี
ลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่วา่ ในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ หรือเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั
ทีร่ บั สัมปทานหรือได้ท�ำ สัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บญ
ั ญัตหิ า้ มการเข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจ
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ของเอกชน ซึง่ รวมถึงการทำ�งานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องเชือ่ มโยงกับอำ�นาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น
๒.๒ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ห้ามคู่สมรสมิให้
ดำ�เนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
การทำ�ความเข้าใจกับคูส่ มรสให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายจึงมีความสำ�คัญ หากไม่สามารถทำ�ความเข้าใจ
กับคู่สมรสให้เข้าใจในหลักการของกฎหมายได้แล้วหรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่คู่
สมรสได้กระทำ�โดยความพลั้งเผลอ หรือโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นการดำ�เนินกิจการที่เป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การดำ�เนินกิจการของคู่สมรสนั้นจะนำ�มาซึ่งพิษภัยและเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทำ�การทีก่ ฎหมายบัญญัตเิ ป็นความผิดไว้ แต่ได้ปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการดำ�เนิน
กิจการของคู่สมรสทำ�ให้คู่สมรสดำ�เนินกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายห้ามไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นก็จะต้องได้รับโทษ
ทางอาญาที่เกิดจากการกระทำ�ของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจำ�คุกหรือปรับหรือทั้งจำ�ทั้งปรับแล้วแต่กรณี
อย่างเช่น คดีที่ดินรัชดา
ดังนั้น การทำ�ความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพื่อให้รู้ถึงข้อห้ามกระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และข้อห้ามมิให้คสู่ มรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในการดำ�เนินกิจการทีเ่ ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม จึงมีความสำ�คัญอย่างยิง่ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและคูส่ มรสของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ ๆ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยเสียมิได้

๓. การดำ�เนินกิจการในภายหลังที่ได้พ้นจากตำ�แหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยังไม่ถึงสองปี)

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บญ
ั ญัติ
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
โดยห้ามดำ�เนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในตำ�แหน่งนั้นๆ แล้ว การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดำ�เนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

แนวทางปฏิบัติในการรับทรัพย์สิน

๑. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตำ�แหน่ง จะต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาติ
หรือจากการให้ทไี่ ม่เป็นการให้ในลักษณะทีเ่ ป็นการทัว่ ไป สำ�หรับการรับทรัพย์สนิ จากบุคคลอืน่ ทีไ่ ม่ใช่ญาติเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะต้องหลีกเลีย่ งการรับ แต่ถา้ หากว่ามีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องรับไว้เพือ่ รักษาความสัมพันธ์อนั ดี รักษาไมตรีและ
มิตรภาพกันไว้ และเป็นการให้ที่มีมูลค่าหรือราคาเกินกว่าสามพันบาทของการให้ในแต่ละโอกาสต่อคนต่อครั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับจะต้องรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นๆ ต่อผู้บังคับบัญชาสูงสุดของตน
หรือต่อผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งถอดถอน หรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี

๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในภายหลังที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในการรับทรัพย์สินนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในมาตรา ๑๐๓ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้รับทรัพย์สินไว้เป็นการต่อเนื่อง โดยห้ามมิให้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดต่อไปเป็นเวลาอีกสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำ�แหน่งใดๆ ได้พ้นจากตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐแล้ว แต่ในกรณีที่พ้นจากตำ�แหน่งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้วางแนวทางปฏิบัติในการรายงาน
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การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้ สำ�หรับกรณีที่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกินสามพันบาท
หรือในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้น ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้
พ้นจากตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปีจึงรับได้เฉพาะกรณีที่มีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดย
อาศัยอำ�นาจแห่งกฎหมาย หรือการรับจากญาติ หรือการให้ในลักษณะที่เป็นการให้กับบุคคลทั่วไป สำ�หรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส
ไม่เกินสามพันบาทนั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่พ้นจากตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้ว จะไม่มีผู้บังคับบัญชา
ดังนัน้ การรายงานขอรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้พน้ จากตำ�แหน่งไปแล้วแต่ยงั ไม่ถงึ สองปี ต้องรายงานการขอรับต่อคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ข้อ ๗ เนือ่ งจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เป็นหน่วยงานกลางทีม่ อี �ำ นาจในการตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้พน้ จากตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไปแล้วยังไม่ถงึ
สองปีในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำ�ไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. แนวทางการปฏิบัติเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำ�ไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

เมือ่ พบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สว่ นรวมที่
เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ควรดำ�เนินการ ดังนี้
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง
ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียประโยชน์
ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาการจัดจ้าง หรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคล
ใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจของท่านอาจส่งผล
ให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่าท่านรู้จักบุคคลนั้น
ต่อคณะกรรมการฯ ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย
๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว
ท่านควรให้คำ�แนะนำ�ด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำ�วิธีการป้องกัน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำ�ให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูล
กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานต้นสังกัด ศูนย์ดำ�รงธรรม สำ�นักงาน ป.ป.ช. สำ�นักงาน ป.ป.ท.
หรือสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น

๒. ขั้นตอนการดำ�เนินการ

กรณีมขี อ้ สงสัยหรือข้อทักท้วงว่ามีการกระทำ�ทีเ่ อือ้ ต่อการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรืออาจฝ่าฝืนระเบียบ
กฎหมาย หรือประมวลจริยธรรม เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐกระทำ�การใดหรือดำ�รงตำ�แหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นยุติการกระทำ�ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว
จึงให้ปฏิบัติตามนั้น
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“เมื่อทำ�งาน ต้องมุ่งถึงจุดหมายที่แท้ของงาน
งานจึงจะสำ�เร็จได้รับประโยชน์ครบถ้วน
ทั้งประโยชน์ของงานและประโยชน์ของผู้ทำ�
ถ้าทำ�งานเพื่อจุดมุ่งหมายอย่างอื่น เช่น เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
แม้จะได้ผลมากมายเพียงใด งานก็ ไม่สำ�เร็จ แต่ทำ�ให้เสียทั้งงานเสียทั้งคน”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๒
ณ พระตำ�หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
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บรรณานุกรม
๑. คู่มือการปฏิบัติสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดำ�เนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์สว่ นรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต สำ�นักกฎหมาย สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒. คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำ�หรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
สำ�นักกฎหมาย สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓. คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔.  คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
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ภาคผนวก
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙
*********************
หมวด ๙
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้ อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตําแหน่งใดทีต่ อ้ งห้ามมิให้ดาํ เนินกิจการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า
การดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมด
ที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือ เข้าร่วมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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บทบัญญัตใิ นวรรคหนึง่ ให้ใช้บงั คับกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดของผูซ้ งึ่ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

หมวด ๑๑
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ มาตรา ๑๐๓
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐
วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
**********************
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และ
จำ�นวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้ โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลัก
เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยว
กับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์ดงั กล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่มเี หตุทจี่ ะอนุญาต
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
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ที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นนั้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำ�ได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจำ�เป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของ
ตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำ�สั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ
ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมือ่ ได้ด�ำ เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ไม่เคยได้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
ดังกล่าวเลย
ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูไ้ ด้รบั ทรัพย์สนิ ไว้ตามวรรคหนึง่ เป็นผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ ต่อ
ผูม้ อี �ำ นาจแต่งตัง้ ถอดถอน ส่วนผูท้ ดี่ �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำ�นาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำ�เนินการตาม
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ แจ้ ง รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
แก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส  อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗ /ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๑๘/๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓)
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔
**************************
โดยที่มาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำ�เนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ�กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่ายงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อั น มี ลั ก ษณะเป็ น การผู ก ขาดตั ด ตอน ทั้ ง นี้ ไม่ ว่ า โดยทางตรง หรื อ ทางอ้ อ ม หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ทั้งให้นำ�บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดำ�เนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำ�เนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำ�เนินกิจการของ ผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐมาแล้วยังไม่ถงึ สองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินร้อยละห้าของจำ�นวนหุน้
ทั้งหมดที่จำ�หน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำ�กัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒)
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐตำ�แหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ได้ดำ�เนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำ�หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้น อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จึงกำ�หนดตำ�แหน่งเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีต่ อ้ งห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการ
ตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
63

๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรี
ทัง้ นี้ ให้ใช้บงั คับเมือ่ พ้นกำ�หนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๔
โอภาส อรุณินท์
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๓ ก หน้า ๑-๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔)
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการ ตามความในมาตรา ๑๐๐
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
**********************************
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐๐ ได้กําหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้าม
มิให้ดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มี
ประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นตําแหน่งที่ต้องห้าม
มิให้ดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีที่มาจากการกระทําความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทาํ ได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกําหนดตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐
เพิ่มเติมจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ซึ่งได้กําหนดไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น
๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๒๖ ก หน้า ๓๓/๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕)
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
*****************************
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียน
ข้าราชการโดยไม่จําเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็น
ช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการกําหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทต่างๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้
ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกําหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้
ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริม มาตรการของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กําหนดไว้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ของขวัญ” หมายความว่า เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีใ่ ห้แก่กนั เพือ่ อัธยาศัยไมตรี และให้หมายความ
รวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินนํ้าใจ
การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สําหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิพิเศษ
ในการได้รบั บริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางหรือท่องเทีย่ วค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร หรือ
สิง่ อืน่ ใดในลักษณะเดียวกัน และไม่วา่ จะให้เป็นบัตร ตัว๋ หรือหลักฐานอืน่ ใด การชาํ ระเงินให้ลว่ งหน้า หรือการคืนเงิน
ให้ในภายหลัง
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และ ให้หมายความ
รวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดีการแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วย
เหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีอ่ ยูใ่ นกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทัง้ ในราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่าข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“ผู้บังคับบัญชา” ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วย
งานของรัฐ และผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลด้วย
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“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ ร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือ
จากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่า
เกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของ
ขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่าในกรณีใดๆ มิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกคําสั่ง
ทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผูซ้ งึ่ กาํ ลังดาํ เนินกิจกรรมใดๆ ทีม่ หี น่วยงานของรัฐเป็นผูค้ วบคุมหรือกาํ กับดูแล เช่น การประกอบกิจการ
โรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะยินยอมหรือรูเ้ ห็นเป็นใจให้บคุ คลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม และของขวัญนั้น
มีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลัง
ว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กําหนดไว้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต
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ข้อ ๑๐ ในกรณีทเี่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดจงใจปฏิบตั เิ กีย่ วกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดย ฝ่าฝืนระเบียบ
นี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ
ไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถอื ว่าเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ เป็นผูก้ ระทําความผิดทางวินยั และให้ผบู้ งั คับ
บัญชามีหน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่องและให้คําแนะนําในการปฏิบัติตามระเบียบ
นี้แก่หน่วยงานของรัฐในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติ
ในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดีการแสดงความปรารถนาดีการแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติ
ประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออก โดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด อวยพร หรือ
ใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดีการแสดงความปรารถนาดีการแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจ
ที่จะพัฒนาทัศนคติจิตสํานึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง /หน้า ๖/๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๔)
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ�และพนักงานจ้าง
************************
โดยทีค่ ณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรือ่ ง กำ�หนดมาตรฐาน
กลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๖ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ
และเป็นเครื่องกำ�กับความประพฤติของตน
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๒๓ ประกอบมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ�และพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ มติคณะ
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และ ก.ท.จ.
ขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบให้กำ�หนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ�และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นเครื่องกำ�กับความ
ประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ� และพนักงานจ้างของเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ�  และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพือ่ รักษาประโยชน์สว่ นรวมและประเทศชาติ อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
กำ�ธร ถาวรสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๒
*******************
หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“พนักงานเทศบาล” หมายถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทาง การศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือกฎหมายอื่นๆ รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างประจำ� และพนักงานสถานธนานุบาล ของเทศบาลนครขอนแก่น

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สำ�หรับพนักงานเทศบาล ชองเทศบาลนครขอนแก่น

ข้อ ๓ พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นทุกคนมีหน้าทีด่ �ำ เนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพือ่ รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำ�นักให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ข้อ ๑๓ พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครขอนแก่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำ�แหน่งไปแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ
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ของกำ�นัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ

ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ดำ�เนินการตามควรแก่ก รณีเ พื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไขหรื อ ดำ � เนิ นการที่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ตั ก เตื อ นหรื อ นำ � ไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
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ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๕
*****************
หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลนครขอนแก่น
(นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี) รวมทั้งบุคคล
ที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ

ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดำ�เนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ดำ�เนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำ�ไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง
หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
พีระพล พัฒนพีระเดช
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
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ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลนครขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๕
*****************

หมวด ๑
บททั่วไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายสภาท้องถิน่ เทศบาลนครขอนแก่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น)

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
อำ�นวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม
อันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ

ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดำ�เนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ดำ�เนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำ�ไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่ง
หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕
เรืองชัย ตราชู
ประธานสภาเทศบาลนครขอนแก่น
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คำ�ถาม/คำ�ตอบ
ข้อ ๑. ถาม เป็นคู่สัญญามีความหมายอย่างไร ?
ตอบ การเป็นคูส่ ญั ญา หมายถึง เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้เข้ามาทำ�สัญญากับรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะต้องเข้าไป

เกีย่ วข้องกับสัญญานัน้ จากการใช้อ�ำ นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายของตำ�แหน่งนัน้ ๆ โดยทีส่ ญ
ั ญาทีก่ ล่าวถึงนี้ ได้แก่ สัญญา
ที่รัฐได้ทำ�ขึ้นตามระเบียบฯ ที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เป็นต้น
สำ�หรับหน่วยงานของรัฐ หมายถึง เฉพาะหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งมีอำ�นาจ กำ�กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
เช่น นาย ก เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ข นาย ก และคู่สมรสของนาย ก จะเข้ามาทำ�สัญญากับ
เทศบาลตำ�บล ข มิได้ ซึ่งรวมถึงกรณีที่นาย ก ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ข โดย นาย ก ได้มีอำ�นาจกำ�กับ
ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ หน่วยงาน ค ในกรณีนี้ นาย ก ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ข และ คู่สมรส
จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ค มิได้ และถ้าหากว่า นาย ก ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ข จะต้องดำ�เนิน
คดี กับบริษัท ง ที่เป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำ�บล ข ในกรณีนี้ นาย ก และคู่สมรสจะเข้าเป็นคู่สัญญากับ บริษัท ง มิได้
เช่นกัน

ข้อ ๒. ถาม การมีส่วนได้เสียในสัญญามีความหมายอย่างไร ?
ตอบ การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าไปมีส่วนได้เสียในสัญญาที่รัฐได้ทำ�ไว้

กับบุคคลใดๆ นอกเหนือจากกรณีในข้อ ๑ ซึ่งได้แก่ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้รับประโยชน์หรือาจจะเสียประโยชน์
จากการปฏิบตั ติ ามสัญญาจากการดำ�เนินการตามสัญญานัน้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
เช่น นาย ก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ค ได้ว่าจ้างบริษัท ง ที่มีนาย ข ซึ่งเป็นบุตรของนาย ก ที่ได้บรรลุ
นิติภาวะแล้วเป็นกรรมการผู้จัดการ และนาย ก ในฐานะนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ค ได้เข้าไปช่วยเหลือต่างๆ
ในการดำ�เนินการตามสัญญาเพื่อให้บริษัท ง ได้รับประโยชน์สูงสุดจากสัญญาเกินกว่าปกติที่จะได้รับประโยชน์ตาม
สัญญาทีท่ �ำ ไว้และได้มกี ารปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างจากรณีอนื่ ๆ ทีม่ บี ริษทั อืน่ ได้เป็นคูส่ ญ
ั ญากับ เทศบาลตำ�บล ค ทีม่ ลี กั ษณะ
อย่างเดียวกัน

ข้อ ๓. ถาม การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทมีความหมายอย่างไร ?
ตอบ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้าไปลงทุนต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน

โดยการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนประเภทต่างๆ หรือได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี และในเวลาต่อมาภายหลัง
ห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัทที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาใดๆ ตามข้อ ๑
เช่น นาย ก ได้เข้าไปลงทุนโดยได้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน ค และได้ถือหุ้นในบริษัท ง ในเวลาต่อมา
นาย ก ได้เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำ�บล ข และห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัท ที่มีนาย ก ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี
ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำ�บล ข ซึ่งมี นาย ก เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
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ข้อ ๔. ถาม การห้ามรับสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น
มีความหมายและขอบเขตอย่างไร ?
ตอบ การห้ามตามกฎหมายในข้อนี้ เป็นการห้ามเป็นการทั่วไปในการรับสัมปทานจากรัฐ ไม่ว่าเป็นการรับ
สัมปทานจากหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งในรูปแบบใดๆ ก็ตาม โดยที่สัญญาสัมปทานนั้นมีความแตกต่างจากสัญญา
ทั่วๆ ไปหรือต่างจากการเข้าเป็นคู่สัญญาตามข้อ ๑

ข้อ ๕. ถาม สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับรัฐ หรือ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น มีความหมายและขอบเขตอย่างไร ?
ตอบ หมายถึง สัญญาทีอ่ าจจะเรียกชือ่ อย่างอืน่ และเป็นสัญญาในลักษณะทำ�นองเดียวกับกับสัญญาสัมปทาน

ดังนั้น การทำ�สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนแล้วไม่ว่าจะได้ทำ�กับหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดตั้งในรูปแบบ
ใดๆ ก็ตาม ก็เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายทั้งสิ้น
การผูกขาดตัดตอน หมายถึง เมื่อได้มีการทำ�สัญญากันแล้วในระยะเวลาที่สัญญามีผลผูกพันคู่สัญญา
หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดโอกาสให้บคุ คลอืน่ หรือนิตบิ คุ คลอืน่ เข้ามาทำ�สัญญาในลักษณะเดียวกันนัน้ อีก ในเขตพืน้ ที่
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น หรือที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมนั้นๆ อีก
หรือไม่เปิดให้มีการแข่งขันใดๆ ตามสัญญาที่ได้ทำ�กันไว้แล้ว
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา

๑) ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ		
๒) นางกฤษณา แสนสอาด
๓) นางวรพรรณ ธุลีจันทร์		
๔) นางสาวฐิติรัตน์ ศิริชานนท์
						

ผู้จัดทำ�

๑) นายศุภวัตร สาขา		

ผู้ช่วยผู้จัดทำ�

๑) นางพิชญานิน จันทร์หอม
๒) นางสาวพุธิตา เกษร		

ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น
ผู้อำ�นวยการกองวิชาการและแผนงาน
นิติกรชำ�นาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
นิติกรชำ�นาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำ�นาญงาน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

