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ค ำน ำ 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัป ชันที่ เกิดข้ึนในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือที่เราเรยีกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัป
ชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วย
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสนิใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละ
ทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงานสถาบัน
และสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง ๆ คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ด้วย 

ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน เทศบาลต าบลหอค าใน
ฐานะหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีภารกิจในการบริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดท า
โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการด้านการศึกษา การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม
กิจการพาณิชย์ รวมถึงการมีบุคลากรในสงักัดจ านวนมาก ซึ่งล้วนเกี่ยวกับงบประมาณแผ่นดินจงึมคีวามเสี่ยงสูง
ในการทุจริต เทศบาลต าบลหอค าจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ฉบับนี้ข้ึน โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่ วนความหมายรูปแบบ แนวทางการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง และเผยแพรภ่าพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสงัคม อันจะน าพา
หน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1 

ควำมหมำยของผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนใน
สังคมไทยต่างได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า “Conflictof Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป
ดังนี้ 

ดร. วิทยำกร เชียงกูล  ได้ให้ความหมายของค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจท างานเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม
(Civil Society) 

ผำสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ต าแหน่งสาธารณะและต าแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรีหรือรฐัมนตรีมหีุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเปน็เจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะ
ได้รับสัมปทานธุรกิจจากรฐัขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจ
ดังกล่าวด้วยตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมี
พรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูล
ดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้การคอร์รัปชันใน
โครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชัน ที่ส า คัญของนักการเมืองและ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 

Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู้ อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ ให้ ค านิ ยามของค า ว่า Conflict of Interest หมายถึง
สถานการณ์ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
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องค์ประกอบประการแรกคือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์น้ีอาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่
ท าให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี
ต าแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจาก
อคต ิ

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

2.  การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 
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โครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดินโดยใส่ช่ือภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรและขาย
ให้กับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน 

6 . ก า ร ใ ช้ ท รั พ ย์ สิ น ข อ งห น่ ว ย ง าน เพื่ อ ป ร ะ โย ช น์ ข อ ง ธุ ร กิ จ ส่ วน ตั ว  ( Using your 
employer’sproperty for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การ
น ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพือ่ประโยชน์ในทางการเมอืง (Pork-belling) เช่น การ
ที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 

จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมจะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท า งานของ
บุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุก
รูปแบบ 
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แผนภำพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัประโยชน์ต่าง ๆ 
(Accepting benefits) 

รับของขวัญ /เงินสนบัสนุน/ 
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

การท าธุรกิจกบัตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

มีส่วนได้เสียในสญัญาทีท่ ากับ 

หน่วยงานต้นสงักัด 

การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่ง 
สาธารณะหรือหลงัเกษียณ 

(Post-employment) 

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปท างาน 
ในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจประเภท 

 
เดียวกนั 

การท างานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกจิที่แข่งขันหรือ 

รับงานจากหน่วยงานต้นสงักัด 

การรบัรู้ข้อมูลภายใน 
(Inside information) 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพือ่ 
ประโยชน์ของตนเอง 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ 
ประโยชน์ของธุรกจิส่วนตัว 
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

น าทรัพยส์ินของหน่วยงานไปใช้ 
ในงานส่วนตัว 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขต 
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

รัฐมนตรอีนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่ 
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ 

เพื่อหาเสียง 
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บทท่ี 2 

แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. แนวทำงกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 

(1) การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกัน
เบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของ
ข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักก าหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่
ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีสว่นได้ส่วนเสียในสมัปทานหรอืสญัญาต่าง ๆ กับรัฐเป็นต้น 

(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ เช่น การ
แจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้ง
ทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดข้ึน และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถ
วิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 

(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือ
เป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความเช่ือมั่นที่สังคม
จะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทาง เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงาน
ที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อ
หน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว 

น อ ก จ าก แ น วท า ง ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น แ ล้ ว จ า เป็ น ต้ อ ง มี ก ล ไก ส า ห รั บ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ 
(Enforcement)กฎระเบียบ ที่ก าหนดข้ึน เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพื่อ
ตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกลา่วปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมี
ความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดข้ึนก็ต้องท าหน้าที่สอบสวน
ข้อเท็จจริงก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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แผนภาพ : โมเดลในการขับเคล่ือนเพ่ือป้องกนั/แก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 

   ความเขม้แข็งของภาคประชาคม ส่ือมวลชนท่ีเขม้แข็งและอิสระ   

    

 

  
  

การบริหารจดัการท่ีดี  
(Good Govemance) องคก์รอิสระก ากบัดูแล   

  
     

  

  ด ารงต าแหน่งท่ีเอ้ือต่อ 
 

 
ไม่กระท าผดิอนัเน่ือง   

  การผลประโยชน์ทบัซอ้น 
  

จากผลประโยชน์ทบัซอ้น   
  

     
  

  
  

 

เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและทรัพยสิ์น   
  

     
  

  
  

 

ถอนตวัออกจากต าแหน่งท่ีขดัแยง้   
  

     
  

  
  

 

งดแสดงความเห็นและงดออกเสียง   
  

     
  

  
  

 

การประเมินโดยบุคคลท่ีสาม   
  

     
  

  กฎหมาย   
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ หลกัคุณธรรมจริยธรรม   

   

 

     วฒันธรรมและค่านิยมทางสงัคม 
 

การสร้างการบรหิารจดัการทีด่ี(Good Governance)คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผดิชอบ ต่อ
สาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึง การ
ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็น  ธรรม
เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability)ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุก คน
อย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และ ประการ
สุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูง จะต้อง
เคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กรกล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง ความ 
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คิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการ ที่ดีก็
คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการ  
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อ
การ ตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหา
และ คัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่าง 
แท้จริง ประการที่สาม ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codesof ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทาง 

วิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการช้ีน าพฤติกรรมไปในทิศทางที่ ถูกต้อง ก าหนด
บทลงโทษผู้ ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
ของกลุ่ม วิชาชีพให้สูงข้ึน ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจใน
การรับ สมาชิก มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีจิตส านึกที่เสียสละในการท างานเพื่อผลประโยชน์
ของ ส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบ การด าเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 

2. มำตรกำรขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า 
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเหน็ผิดเป็นชอบหรอืเห็นกงจักรเป็นดอกบัว โดย
จะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 
คุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคม 
และส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ  มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความ 
ชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ ความ
ประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีความส า คัญอย่างยิ่ง เพราะ
หลักเกณฑ์ทางจรยิธรรมต่างๆ เหลา่น้ีเปน็แนวทางช้ีแนะว่าบุคคลที่มตี าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะ นั้นควร
จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึง ปฏิบัติ 

ประกำรท่ีสอง กำรถ่ำยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรมสู่สมำชิกของสังคม โดยผ่าน 
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน การ 
จัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง เพื่อก่อให้เกิด
ความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง สมาชิกของ 
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สังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ ปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบช่ัวดีตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการ อัน
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่า 
กันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

ประกำรท่ีสำม เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคประชำสังคม (Strengthening the arena of 
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่การรวมตัว 
กันจัดต้ังองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชน ที่
เป็นอิสระในการด าเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มี
จิตส านึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดต้ังเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอ านาจต่อรองสูง 
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง 
ให้น้อยลงได้ 

ประกำรท่ีสี่ กำรปรับปรุงกฎหมำยรวมท้ังแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่ำงๆของหน่วยงำน เพื่อให้ 
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ 
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย  
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษใน 
กฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ประกำรท่ีห้ำ กำรปฏิรูปองค์กรอิสระท่ีท ำหน้ำท่ีป้องกันและปรำบปรำมผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณธรรมในการท างาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ แต่งตั้งกรรมการ
ที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานที่ชัดเจน มีเป้าหมายใน
การท างานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

3. ตำรำงสรุปตัวอย่ำงโอกำสท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
กลุ่มต่ำงๆ 
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กลุ่มอำชีพ กิจกรรมท่ีมีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
นักการเมือง • การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการข้ึน เป็น

ผู้บริหารระดับสูง  
• การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้าง เหมา
จากรัฐ  
• การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์  
• การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทาน
ของรัฐ  
• การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/ 
พวกพ้อง 

ข้าราชการ ประจ า
และ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ 

ท่ัวไป  
• การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
• หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คน  
สนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติข้ึนเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ  
• การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ  
• การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ  
• การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ หน่วยงาน 
• การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานทีม่ีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสงักัด เดิม 
• การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามัน การน า
บุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ 
ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง  
• การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของ 
ประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียม  ใน
การโอนกรรมสิทธ์ิซื้อขายที่ดินในราคาที่ ถูกกว่าได้ผู้บริหารสถาบันการเงินหวัง  
ก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้  เงินใน
วงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรพัย์ค้ าประกันให้สูงเกินกว่า ความเป็นจริง  
• ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือ บ้าน
พร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับ  ความ
สะดวกในการท าธุรกิจกับสถาบันการเงิน 
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กลุ่มอำชีพ กิจกรรมท่ีมีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพื่อท าบัญชีและรับจด ทะเบียน

จัดต้ังบริษัท จ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น  
• การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของ ตน
หรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล  
• การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใน การ
ประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น กลุ่มวิชาชีพอิสระ  
• การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
• การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว  
• การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนดและไป เรียก
รับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่าน้ันจากผู้รับบริการที่ต้องการลัด  คิว กลุ่ม
วิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม  
• การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น  กลุ่มวิชาชีพ
วิชาการ  
• คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ ปรึกษา 
โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาด  ว่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณา ของกรรมการคน
อื่น 

ข้าราชการ ท้องถ่ิน กำรเข้ำมำด ำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
• สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ินมาด าเนินธุรกจิกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตน เป็น
สมาชิก  
• ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถ่ินเป็นคู่สัญญาหรือ รับเหมา
งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
• สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ินเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอ านาจจาก 
บริษัท ห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา  
• สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทน  บริษัท
ห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา  
• ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถ่ินหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจากราคา ที่ดิน 
ทั้งในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบ ที่ก าหนด
ที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคา ที่สูง  
• องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็น 
ของสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน่ันเอง 
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กลุ่มอำชีพ กิจกรรมท่ีมีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 • นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับ เทศบาล 

การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง  
• การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง  
• การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและช่ือของผู้ขอ งบประมาณ 
ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง  
• การที่สมาชิกสภาท้องถ่ินซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้ งบประมาณ
ของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท า  หน้าที่ในการ
ตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจาก ความถูกต้องและ
ประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปร  ญัตติไปด าเนินการใน
เขตพื้นที่ของตน 

ประชาชน • การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
 

4. ตัวอย่ำงพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีพบเห็นบ่อย  

1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระ
ส่วนตัว น ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

2. การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน  

3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ 
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบใน  การ
ประมูล  

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐน า เวลาราชการไปท างาน 
ส่วนตัว  

5. การน าบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ  
ประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น  

7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด า รง
ต าแหน่ง มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับ 
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
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8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  

9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  

10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 

11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เปน็ตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพือ่ให้ได้มาซึง่
การ เลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ  

12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง โดยไม่เป็นธรรม  

14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง หรือผู้อื่น  

15. การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ใช้ อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรอืครอบครัวได้งานรบัเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท า สัญญา
ซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

5. แนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

กำรให้–กำรรับของขวัญและผลประโยชน์  

เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า 
จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล  
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ 
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในควำมหมำยน้ี  

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรือ  
อื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ  
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้  
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- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้(Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การ 
ต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก า นัล 
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น  

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้(Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ 
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย  
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน 
อื่น ๆ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.  
2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได ้
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุป  
แนวทางส าคัญได้ ดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม ฐานะ
แห่งตน  

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าใน การรับจาก แต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลทั่วไป 

2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย  

3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา  
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  
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4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่น ใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท  

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพื่อ
เป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้  แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใด ในทางปฏิบัต ิ

เรำจะจัดกำรอย่ำงไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญ และหรือผลประโยชน์คือ  

1) เราควรรับหรือไม่  

2) เราควรรายงานการรับหรือไม่  

3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่ 

1. เรำควรรับหรือไม่  

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น 
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ 
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ  
สินบน 

การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินน้ัน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  

- ท าไมเขาจึงเสนอให้เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน 
หรือไม่ 

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
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ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ  เช่น งาน
ตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/ อนุญาต
ต่าง ๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด 
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแลว้ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็น 
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ 
การทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยส่วนราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่าง 
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบตัิงานในภาครัฐอยู่บนพืน้ฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท า 
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย  
โดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กร ของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมี
พันธะผูกพัน ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ
พร้อม รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ ไม่ ว่าของขวัญ
และ หรือผลประโยชน์น้ัน จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้
และ อาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 

2. เรำต้องรำยงำนหรือไม่ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ  
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ  
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่ 
จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ  

2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ 
ความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร 
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ  
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ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนด 
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ 
ผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์  
นั้นๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กร 
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 
บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การ  
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

3. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่  

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท  

2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็น 
ทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 

กำรฝ่ำฝืนกฎน้ีมีโทษอย่ำงไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรอืผลประโยชน์น้ันและพรอ้มฝา่ฝืนการปฏิบตัิตามประมวล 
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกข้ึนกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน  
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรอืผลประโยชน์น้ัน ๆ  เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ 
ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม  
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ 
รับโทษทางอาญาด้วย 

กำรรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี  
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อ 
ภาครัฐและต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญ คือ 

1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า ความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ หรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคด โกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
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2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด ความ
คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิด ความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน -รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่ เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า 
มาตรฐานที่ก าหนด ในสถานการณ์เช่นน้ีผู้รับจ้างผู้รับเหมาและหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า 
การรับจ้างต่าง ๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น 
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ 
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่ เราจะรับของขวัญและ  
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า  
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ า ใจหรือหากไม่รับจะเป็นการ 
ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่น ๆ ก็ท าเช่นน้ีท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษ บ้าง” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก 
เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดน้ีแม้ว่า ฉันจะ
ให้ค าแนะน าก็ตาม” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” ท่านต้อง
ระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลทีท่่านใช้กล่าวอ้างเช่นน้ีไม่สามารถปกปอ้งท่านจากการถูกด าเนินการ ทางวินัยหากการ
กระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 

สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 

หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม 
สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มี 
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บุคลิกเป็น Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่  ได้เก็บ
ของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม  การ
สัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ  
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม 
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะ 
จัดการอย่างไรกับรางวัลช้ินน้ีเนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

โมเดลส าหรับการตัดสินใจ  

ประเด็นการตัดสินใจ  

เจตนารมณ์: อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  

กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน ์ 

ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  

คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  

หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง  

อัตลักษณ์: ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร  

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

บทสรุป 

ความเช่ือถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและ 
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบตัิหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ 
ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแหง่จะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเปน็ของที่ระลึกใน โอกาส
ที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ 
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและท าลายช่ือเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของ 
ท่านเอง 
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บทที่ ๓ 

แนวทำงกำรปฏบิัตหิน้ำที่ เพือ่ปอ้งกันมิให้เกดิกำรฝำ่ฝืนบทบัญญตัิ 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ 

องค์ประกอบของกฎหมำย 

ห้ามด าเนินกจิการทีเ่ป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
ดังต่อไปนี ้

1. เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนได้เสียในสญัญาทีท่ ากับหน่วยงานของรัฐทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัต ิ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึง่มีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคด ี 

2. เป็นหุ้นส่วน หรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึง่ 
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมอี านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

3. การรบัสมัปทาน หรือคงถือไว้ซึง่สมัปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัรัฐวิสาหกจิ หรือ 
ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สญัญากบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน 
ท้องถ่ิน อันมลีักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรอืเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู ้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รบัสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

4. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ทีป่รึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลกูจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่ง อยู่ภายใต้การก ากบั ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนว่ยงานของรัฐทีเ่จ้าหน้าที่ผู้นั้นสงักัดอยู่ หรือได้
ปฏิบัต ิหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึง่โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจจะมี
การ ขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมอีิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าทีผู่้นั้น 

กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐท่ีต้องห้ำมตำมกฎหมำย 

1. เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 
ท้องถ่ิน ได้เข้ามาท าสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้อง  
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

2. การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดย 
การใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพื่อเป็นการป้องกันในกรณี 
ที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย  
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3. การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุน้ส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัในต าแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุน้ส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่ 
จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น  

4. การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร 
ส่วนท้องถ่ิน ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น 
ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 

5.รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็นหุ้นส่วน 
หรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน 

สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ด าเนินกิจการต่าง ๆ แทน ดังต่อไปนี้  

• สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ  

• สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  

• สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และ ท า 
สัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

1. เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสียใน 
ฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน  

2. ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน ได้ท าการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนใน 
ธุรกิจเอกชน  

3. ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต า แหน่ง 
นายกรัฐมนตรีผู้บริหารส่วนท้องถ่ินได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน 

ข้อห้ำมส ำหรับคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการ ที่เป็นการ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

 



-21- 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามมิให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้ 

1 ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรสของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ใน 
ฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  

2. ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน ต าแหน่ง 
ได้อาศัยอ านาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล  
อื่นๆ โดยการใช้อ านาจหน้าที่ของคู่สมรสไปด าเนินกิจการใดๆ ในสัญญา  

3. ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่สมรส 
ของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและได้เข้ามา 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ  

4. ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร 
ส่วนท้องถ่ินถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตาม 
ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่น้ันได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

5. ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้า 
เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน  
หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

6. ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 
ท้องถ่ินเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่าง ๆ เป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ  
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การก ากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด 
อยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับ  
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

แนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง คู่ 
สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน 
ที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือ  
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การเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่ และ  
จะต้องส ารวจกิจการต่าง ๆ ของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษาก าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้าสู่ต าแหน่งว่า 
จะต้องด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 

2. การปฏิบัติหน้าที่หรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างที่ เป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ในต าแหน่ง 
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถ่ิน ในขณะที่ด ารงต าแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ด าเนินกิจการใด ๆ 
ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่ง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการท าความเข้าใจกับคู่สมรส 
ในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการด า เนินการที่เป็นการต้องห้าม 
ตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการ 
ด าเนินการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง 
ได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
แล้วแต่กรณี  

3. การด าเนินกิจการในภายหลังพ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปี) 
มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้าม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 
โดยห้ามด าเนินการนั้นต่อไปอีกเปน็เวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในต าแหน่งนั้น ๆ แล้วการห้ามในส่วนน้ีได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-23- 

บทที่ 4  

หน่วยงำนที่รบัเรื่องร้องเรียนและขัน้ตอนกำรด ำเนนิกำร  

กรณีเม่ือพบเหน็พฤตกิรรมทีเ่ปน็ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. หน่วยงำนท่ีรับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การทจุริตต่อต าแหน่งหน้าทีห่รือ มีพฤติกรรมที่
เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้ง หน่วยงาน
ต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี ้

1. หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระท ำควำมผิด 

 ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรอืหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด 

2. ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักด ี
(อาคารบ)ี ช้ัน 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลักสี่ กรงุเทพฯ 10210  

โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรอื 1676 โทรสาร : 0-2143-8341  

เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย  

ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200  

โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55  

โทรศัพทส์ายด่วน : 1567  

เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง  

ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 10210  

โทรศัพท์ : 0 2141 1111 โทรศัพท์สายด่วน : 1355 

http://www.ombudsman.go.th/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

5. ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านกังาน ป.ป.ช.)  

ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบรุี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขต
ดุสิต กทม.  

โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849  

เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 

6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ : 0-2271-8000  

เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  

ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  

โทรศัพท์ : 02-547-1711  

เวปไซต์ : http://www.fact.or.th  

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทจุริตกระทรวงการคลงั  

ที่อยู่ : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
10400  

โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634  

เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 

 

 

 

http://www.admincourt.go.th/
https://www.nacc.go.th/
http://www.oag.go.th/
http://www.fact.or.th/


บรรณำนกุรม 

การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทบัซอ้นของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท าตามแนวทางของ
ส านักงาน คณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) โดยมกีฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางใน การป้องกันผลประโยชน์ทบัซอ้น ดังนี้ 

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542  

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2558 
(ฉบับที่ 3)  

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561  

- ประมวลกฎหมายอาญา  

- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ เรื่อง หลกัเกณฑ์การรับทรัพยส์ิน
หรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใหห้รอืรบัของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544  

ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างองิจาก 

- วิจัยของมหาวิทยาลัยเกรกิ  

- บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552  

- บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกลู , ผาสกุ พงศ์ไพจิตร  

หนังสือนักการเมืองไทย:จริยธรรมผลประโยชน์ทบัซ้อนการคอร์รปัชัน โดยศาสตราจารย์ดร.ธีรภัทร์ เสรี
รังสรรค์ 

คู่มือ : การพัฒนาและสง่เสรมิการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการ 
จริยธรรม บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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