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คำนำ 
 

  เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผล   
ประโยชร์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรา
เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตจริยธรรม  ด้วยการ
ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ และความเป็นธรรมจนส่งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคม
รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆด้วย 
 
  ดังนั้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยา
คาร) เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้มีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
บริสุทธิ์ และยุติธรรม  จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมี
สาระสำคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และนำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิด
การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป   
 
 
   
                            โรงเรียนบา้นวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 
        23  พฤษภาคม  2565 
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บทท่ี 1 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่ งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี  
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง
ได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

สาราน ุก รมว ิก ิพ ีเด ีย  (http://th.wikipedia.org) อ ธ ิบ ายความห มาย ไว ้ว ่า  ผลป ระ โยชน ์          
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้
นโยบาย หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่อง
ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้ เกิดความล าบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพที่ท าให้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในการกระท าท่ีเป็นกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจท างานเพ่ือส่วนรวม ไม่ว่า

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์
ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ต าแหน่งสาธารณะและต าแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย  เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น 
หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่ งได้รับสัมปทานหรืออยู่ ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย  ตัวอย่างที่พบ 
คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง  หรือ
บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้
บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได ้การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้
จากการคอร์รัปชั่น ที่ส าคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 

http://th.wikipedia.org/
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Dr. Michael McDonald นั กวิชาการด้ านจริยธรรม แห่ งมหาวิทยาลั ย  British Columbia และ
ผู้อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้ค านิยามของค าว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆที่ท าให้
ผู้ ได้รับพึงพอใจ  ส่วนนี้ โดยตัวมันเองแล้วไม่ เสียหายอะไรเพราะใครๆ  ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีต าแหน่ง 
หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 

จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ  ที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย
ต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซือ้ทีด่นิ
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โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ 
ในราคาทีสู่งขึ้น 

6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น  การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้ าน การน ารถยนต์ในราชการ 
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ  เพ่ือ
การหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง     
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรปูแบบของผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
  

 
 
  
   
 
 
   

 
 
  

 
  
  
 
   

 
 

 
 

 
 
 
 

การรบัประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 

รบัของขวญั /เงนิสนบัสนุน/                    
เงนิบรจิาคจากลูกคา้ของหน่วยงาน 

 

การท าธุรกจิกบัตวัเอง (Self-
dealing) หรอืเป็นคู่สญัญา 

(Contracts) 

มสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบั
หน่วยงานตน้สงักดั 

 

การท างานหลงัจากออกจาก
ต าแหน่งสาธารณะหรอืหลงัเกษยีณ        

(Post-employment) 
 

ลาออกจากหน่วยงานเพือ่ไปท างาน
ในหน่วยงานทีด่ าเนินธุรกจิประเภท

เดยีวกนั 
 

การท างานพเิศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

ตัง้บรษิทัด าเนินธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอื   
รบังานจากหน่วยงานตน้สงักดั 

 

การรบัรูข้อ้มลูภายใน             
(Inside information) 

 

การใชส้มบตัขิองหน่วยงานเพือ่
ประโยชน์ของธุรกจิสว่นตวั      

(Using your employer’s property 
for private advantage) 

 
การน าโครงการสาธารณะลงในเขต

เลอืกตัง้เพือ่ประโยชน์ในทาง
การเมอืง (Pork-belling) 

 

ใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายในเพือ่
ประโยชน์ของตนเอง 

 

น าทรพัยส์นิของหน่วยงานไปใช ้     
ในงานสว่นตวั 

รฐัมนตรอีนุมตัโิครงการไปลงใน
พืน้ทีต่นเอง หรอืการใชง้บ
สาธารณะ     เพือ่หาเสยีง 
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บทท่ี 2 
แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

1. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 
     (1) การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification from 
office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของขา้ราชการการเมอืง คุณสมบตัติ้องห้ามที่นานาประเทศ มกัก าหนด ได้แก่     การ
ห้าม ส.ส. หรอืรฐัมนตรตี้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในสมัปทานหรอื
สญัญาต่างๆกบัรฐั เป็นตน้  

(2) การเปิ ด เผยข้อมู ล เกี่ ย วกับท รัพ ย์สิน  หนี้ สิน  และธุ รกิ จของครอบครัว ให้ ส าธารณ ะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคอื ประเภทแรกคอื การแจ้งทรพัย์สนิหรอืความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมขีอ้ขดัแย้งเกดิขึน้ และประเภทที่
สอง คอื การแจ้งทรพัย์สนิของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วธิกีารนี้จะไม่ใช่เครื่องมอืที่แก้ปัญหาความ
ขดัแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตวักบัผลประโยชน์ส่วนรวมไดโ้ดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัก็ช่วยให้
สาธารณชนสามารถวเิคราะหห์รอืมองเหน็ช่องทางทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิปัญหาไดง้า่ยขึน้ 

(3) การก าหนดข้อพงึปฏิบตัิทางจรยิธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิง่ที่ควรและไม่
ควรยดึถือเป็นหลกัในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบตัิตามไม่ถือว่าผดิทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความเชื่อมัน่ที่
สงัคมจะมตี่อเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ และสามารถเป็นบ่อเกดิแห่งความเสือ่มศรทัธาทีป่ระชาชนจะมตี่อระบบราชการ 

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้ นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เป็นข้อก าหนดที่มีว ัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลงัจากการออกจากต าแหน่งดงักล่าวแล้ว 
รวมถึงป้องกันการใช้สทิธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคญั  ในหน่วยงานราชการ
มาแลว้  

นอกจากแนวทางดงักล่าวขา้งต้นแล้วจ าเป็นต้องมกีลไกส าหรบัการบงัคบัใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ที่
ก าหนดขึ้น เช่น การตัง้คณะกรรมการในลกัษณะองค์กรก ากบัดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบยีบดงักล่าว
ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีบ่ญัญตัไิว ้โดยคณะกรรมการดงักล่าวต้องมคีวามเป็นอสิระอย่างเพยีงพอเพราะในกรณีทีม่กีาร
ละเมดิกฎระเบยีบทีเ่กดิขึน้กต็อ้งท าหน้าทีส่อบสวนขอ้เทจ็จรงิก่อนทีจ่ะด าเนินการตามมาตรการทีเ่กี่ยวขอ้งต่อไป 
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การสร้างการบรหิารจดัการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรบัผดิชอบ      ต่อ

สาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมหีลกัการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชาชนเกดิความมัน่ใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑต์่างๆจะตอ้งใชบ้งัคบักบัทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั
ไม่ล าเอยีง ไม่เลอืกปฏบิตั ิและไม่เปลีย่นแปลงบ่อยๆจนก่อใหเ้กดิความสบัสน และประการสุดทา้ย คอื การมสี่วนร่วม
ของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บรหิารระดบัสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก ใน
องคก์ร กล่าวคอืในการตดัสนิใจดา้นนโยบายนัน้จะต้องเปิดรบัฟังความคดิเหน็และใหส้มาชกิขององคก์รมสี่วนร่วม ใน
การตดัสนิใจ 
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ควบคู่ไปกบัการสรา้งระบบการบรหิารจดัการทีด่กี ็คอื ประการแรก การปรบัปรุงกฎหมายใหท้นัสมยั  ชดัเจน 
ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม และวฒันธรรมได้ทนั ประการที่สอง 
การปฏิรูปองค์กรอสิระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทบัซ้อนให้มกีารด าเนินงานที่มปีระสทิธภิาพมี
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ  ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จรงิ ประการที่สาม ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจรยิธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) รวมทัง้
จรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้น าพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง  ก าหนด
บทลงโทษผู้ประพฤตผิดิจรรยาบรรณทางวชิาชพีอนัก่อให้เกดิการยกระดบัมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วชิาชพีใหส้ ูงขึน้ ประการสุดทา้ย ส่งเสรมิภาคประชาสงัคมใหเ้ขม้แขง็เป็นองคก์รแบบเปิด  สมคัรใจในการรบั
สมาชกิ มคีวามเป็นอสิระในการด าเนินงานและมจีติส านึกทีเ่สยีสละในการท างานเพื่อผลประโยชน์ของสว่นรวม องคก์ร
ภาคประชาสงัคมเหล่านี้จะมบีทบาทส าคญัในการเคลื่อนไหวเพื่อการมสี่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาค
สาธารณะใหป้ลอดจากผลประโยชน์ทบัซอ้นไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
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2. มาตรการขบัเคลือ่นเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ประการแรก การก าหนดหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนว่าอะไรคอื

สิง่ผดิและอะไรคอืสิง่ถูกมใิห้ประชาชนเกดิความสบัสนเหน็ผดิเป็นชอบหรอืเหน็กงจกัรเป็นดอกบวั               โดย
จะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชดัเจน ซึ่งวธิกีารก าหนดหลกัเกณฑ์ทางจรยิธรรมคุณธรรม
ดงักล่าวนี้ สามารถกระท าได้โดยการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบวชิาชีพมกีารรวมตวักนัจดัตัง้เป็นสมาคมและส่งเสรมิให้
สมาคมวชิาชพีต่างๆมกีารบญัญัตเิกี่ยวกบัจรรยาบรรณทางวชิาชพี หรอืก าหนดแนวทางปฏิบตัเิพื่อป้องกนัมใิห้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในแต่ละวชิาชพี เพื่อนิยามให้หลกัเกณฑ์ทางจรยิธรรมมคีวามชดัเจน  สมาชกิของแต่ละ
กลุ่มวชิาชพีสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้พรอ้มกบัมบีทลงโทษส าหรบัผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัติาม  

ความชัด เจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลัก เกณฑ์ทางจริยธรรม  หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง  ข้าราชการ และผู้ เชี่ยวชาญด้านต่ างๆ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
เพราะหลกัเกณฑท์างจรยิธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลทีม่ตี าแหน่งหน้าทีท่างด้านสาธารณะนัน้ควร
จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนเปิด
โอกาสใหม้กีารอภปิราย ถกเถยีงและสรา้งเป็นขอ้ตกลงร่วมเกีย่วกบัหลกัเกณฑท์างจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตัิ 

ประการท่ีสอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลกัเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสงัคม โดยผ่าน
สือ่มวลชนหรอืการบรรจุในหลกัสตูรการศกึษาในโรงเรยีน เพื่อใหม้กีระบวนการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน การจดัอบรม
ให้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ข อ ง ส ม าค ม วิ ช า ชี พ เพื่ อ เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม รู้ ค ว า ม เข้ า ใ จ  ก า ร อ ภิ ป ร า ย ถ ก เถี ย ง  
เพือ่ก่อใหเ้กดิความกระจ่างในประเดน็ที่คลุมเครอืน่าสงสยั มาตรการดงักล่าวนี้ถอืเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชกิ
ของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชัว่ดี ตลอดจนสามารถยับยัง้ตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการอันเป็น
ผลประโยชน์ทบัซ้อนได ้สมาชกิไม่สามารถอา้งได้อกีต่อไปว่าตนท าผดิเพราะไม่ทราบ ที่ส าคญัไม่น้อยไปกว่ากนักค็อืการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรบัผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนัน้จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
พฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรบัไดใ้หน้้อยลง 

ประการท่ีสาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสทิธิ เสรภีาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อนัจะน าไปสู่การรวมตัวกนัจดัตัง้
อ งค์ก รแบบสมัครใจอย่ างอิสระ ส าห รับด าเนิ นกิจกรรม เพื่ อส่ วนรวม  รวมทั ้งส่ งเสริมสื่ อ สารมวลชน 
ที่เป็นอิสระในการด าเนินงานทัง้สื่อวิทยุ  โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
มจีติส านึกทีเ่สยีสละเพือ่ส่วนรวม และมกีารจดัตัง้เป็นองคก์รทีเ่ขม้แขง็ซึง่ภาคประชาสงัคมทีม่อี านาจต่อรองสงูดงักล่าว
นี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ร ัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อนัจะสามารถยบัยัง้ปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นของนกัการเมอืงและขา้ราชการระดบัสงูใหน้้อยลงได้ 
 ประการท่ีส่ี การปรบัปรงุกฎหมายรวมทัง้แก้ไขระเบียบข้อบงัคบัต่างๆของหน่วยงาน เพื่อใหบ้ทบญัญตัิ
ทางกฎหมายให้มนีิยามและตีกรอบความผดิอนัเกิดจากผลประโยชน์ทบัซ้อนไว้อย่างชดัเจน มคีวามครอบคลุมการ
แก้ไขข้อกฎหมายและการบังคบัใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลัน่ ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรบัปรุงแนวทาง  และ
กระบวนการวนิิจฉัยคดใีห้เกดิความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทัง้บทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนั 
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ประการท่ีห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีป้องกนัและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต ิศาลรฐัธรรมนูญ ศาลปกครอง              และ
ศาลยุตธิรรม โดยจะต้องปฏริปูองคก์รเหล่านี้ใหม้ปีระสทิธภิาพในการท างาน มบีุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และมี
คุณธรรมในการท างาน มงีบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ทีเ่พยีงพอมกีระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการทีเ่ป็นอสิระไม่
ถูกแทรกแซงทางการเมอืงมคีวามเป็นกลาง มกีฎกตกิาก ากบัการท างานที่ชดัเจน มเีป้าหมายในการท างานทีส่ามารถ
วดัและประเมนิผลไดแ้ละมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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3. ตารางสรปุตวัอย่างโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรฐักลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

      1. 
นกัการเมอืง 

▪ การรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด เพือ่แต่งตัง้ หรอืเลือ่นต าแหน่งขา้ราชการขึน้เป็นผูบ้รหิาร
ระดบัสงู 

▪ การใชอ้ านาจหน้าทีเ่พือ่ใหบ้รษิทัของตนหรอืของพรรคพวกไดร้บังาน/ การจา้งเหมาจากรฐั 
▪ การใชข้อ้มลูของทางราชการเพือ่แสวงหาประโยชน์ 
▪ การแต่งตัง้คนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรฐั  โดยเฉพาะอย่างยิง่องคก์ร

อสิระทีท่ าหน้าทีใ่นการก ากบัดแูล (Regulators) สญัญาหรอืสมัปทานของรฐั 
▪ การใชต้ าแหน่งหน้าทีเ่ลอืกผลกัดนัโครงการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อตนเอง ญาต/ิพวกพอ้ง 

      2. 
ขา้ราชการ
ประจ าและ
เจา้หน้าที่
ของรฐั 

 

ทัว่ไป 

▪ การน าขอ้มลูลบั/ขอ้มลูภายในมาใชห้าประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรอืพวกพอ้ง 
▪ หวัหน้าหน่วยงานซึง่ครอบครวัประกอบธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งแต่งตัง้ใหญ้าต/ิ คนสนิท/คนทีม่ี

ความสมัพนัธฉ์นัญาตขิึน้เป็นผูอ้ านวยการกองพสัดุ 
▪ การช่วยญาตมิติรหรอืคนสนิทใหไ้ดง้านในหน่วยงานทีต่นมอี านาจ 
▪ การรบัผลประโยชน์หรอืการเรยีกรอ้งสิง่ตอบแทนจากการปฏบิตังิานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
▪ การรบังานนอกหรอืการท าธุรกจิทีเ่บยีดบงัเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
▪ การท างานหลงัเกษยีณใหก้บัหน่วยงานทีม่ผีลประโยชน์ขดักบัหน่วยงานตน้สงักดัเดมิ 
▪ การน ารถราชการไปใชใ้นกจิธุระสว่นตวั และในหลายกรณีมกีารเบกิค่าน ้ามนั 
▪ การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใชเ้พือ่การสว่นตวั 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจดัซ้ือจดัจ้าง 

▪ การหาผลประโยชน์จากความไม่รูใ้นระเบยีบและขอ้มลูของทางราชการของประชาชนโดยเรยีกรบั
เงนิและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสยีค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสทิธิซ์ื้อขายทีด่นิใน
ราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงนิหวงัก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมอืและให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักการเมอืงในการกู้เงนิในวงเงนิสูงในรูปแบบการประเมนิราคาหลกัทรพัย์   ค ้า
ประกนัใหส้งูเกนิกว่าความเป็นจรงิ 

▪ ผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิใชอ้ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาเสนอขายที่ดนิหรอืบ้านพรอ้มที่ดนิ
ในโครงการของตนให้แก่ลูกคา้ของสถาบนัการเงนิ เพื่อแลกกบัความสะดวกในการท าธุรกจิกบั
สถาบนัการเงนิ 

▪ เจา้หน้าทีต่รวจสอบภาษอีากรไดเ้ปิดส านักงานบญัชเีพื่อท าบญัชแีละรบัจดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั 
จ ากดั ซึ่งในเวลาปฏบิตังิานกจ็ะเลอืกใหบ้รกิารเฉพาะรายทีต่นเองได้รบัประโยชน์จากผูเ้สยีภาษี
เท่านัน้ 
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▪ การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสนิค้าที่จะจดัซื้อจดัจ้างให้บรษิทัของตนหรอืของพวก
พอ้งไดเ้ปรยีบหรอืชนะในการประมลู 

▪ การใหข้อ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งแก่พรรคพวก/ญาต ิเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ในการประมลูหรอื
การจา้งเหมารวมถงึการปกปิดขอ้มลู เช่น การปิดประกาศหรอืเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารล่าชา้ หรอื
พน้ก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

กลุ่มวิชาชีพอิสระ 

▪ การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ า 
▪ การใชส้ทิธใินการเบกิจ่ายยาใหก้บัญาตแิลว้น ายาไปใชท้ีค่ลนิิกสว่นตวั 
▪ การรบัประโยชน์จากระบบการลอ็คบตัรควิใหแ้ก่เจา้หน้าทีห่รอืญาตเิจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน โดย

ผูม้หีน้าทีด่แูลบตัรควิจะลอ็คไวม้ากกว่าทีห่น่วยงานก าหนดและไปเรยีกรบัประโยชน์จากบตัรควิ
ทีล่อ็คไวเ้กนิเหล่านัน้จากผูร้บับรกิารทีต่อ้งการลดัควิ 

กลุ่มวิชาชีพท่ีเก่ียวกบักระบวนการยุติธรรม 

▪ การเรยีกรบัผลประโยชน์จากการอนุญาตใหค้นืของกลาง เป็นตน้ 

กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 

▪ คณะกรรมการตรวจรบัผลงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา  โดยรับ
รายงานผลการศกึษามาพจิารณาก่อนและแก้ไขในประเดน็ทีค่าดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่น
ทว้งตงิ รวมถงึการเขา้ไปแทรกแซงการพจิารณาของกรรมการคนอื่น 

3. 
ขา้ราชการ
ทอ้งถิน่ 

3.1 การเข้ามาด าเนินธรุกิจและเป็นคู่สญัญากบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
▪ สมาชกิสภา/ผูบ้รหิารทอ้งถิน่มาด าเนินธุรกจิกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีต่นเป็นสมาชกิ 
▪ ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นคู่ส ัญญาหรอืรบัเหมางานกับ

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
▪ สมาชกิสภา/ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เขา้ไปมสีว่นไดส้่วนเสยีในฐานะผูร้บัมอบอ านาจจากบรษิทั หา้งรา้น 

ในการยื่นซองประกวดราคา 
▪ สมาชิกสภา/ผู้บรหิารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตวัแทนบรษิัทห้างร้าน ใน

กรณีงานจา้งเหมามปัีญหา 
▪ ผูบ้รหิารสภา/ผูบ้รหิารทอ้งถิน่หาประโยชน์ส่วนตวัจากการเกง็ก าไรจากราคาทีด่นิ ทัง้ในรูปของ

การใชข้อ้มูลภายในไปซื้อ ทีด่นิไวก้่อน หรอือาจเป็นในรูปแบบทีก่ าหนดทีต่ ัง้โครงการในพืน้ที่ที่
ตนเองมทีีด่นิอยู่เพือ่ขายทีด่นิของตนเองในราคาทีส่งู 

▪ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท าสญัญาเช่ารถไปสมัมนาและดูงานกบับรษิทัซึ่งเป็นของสมาชิก
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน่เอง 

▪ นายกเทศมนตรแีละเทศมนตรขีายสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัตนเองใหก้บัเทศบาล 
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กลุ่มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน 

3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 
▪ การจดัสรรงบประมาณหรอืโครงการเขา้ไปในพืน้ทีข่องตนเอง 
▪ การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพรอ้มเขยีนป้ายและชื่อของผูข้องบประมาณ ประกาศให้

ชาวบา้นทราบเพือ่เป็นการหาเสยีง 
▪ การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมบีทบาทในการอนุมตัิและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่าย

บริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้
วจิารณญาณในการตดัสนิใจอนุมตัเิอนเอยีงจากความถูกตอ้งและประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจาก
ตอ้งการงบทีเ่หลอืจากการแปรญตัตไิปด าเนินการในเขตพืน้ทีข่องตน 

4. 
ประชาชน 

การเสนอใหค้่าน ้ารอ้นน ้าชาใหแ้ก่เจา้หน้าทีเ่พือ่แลกกบัการลดัควิรบับรกิาร 
 

 

4. ตวัอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทบัซ้อนท่ีพบเหน็บ่อย  
1. การน าทรพัยส์นิของหน่วยงานมาใชป้ระโยชน์สว่นตวั เช่น ใชโ้ทรศพัทข์องหน่วยงานตดิต่อธุระสว่นตวั          

น ารถราชการไปใชใ้นธุระสว่นตวั เป็นตน้ 
2. การใชอ้ านาจหน้าทีช่่วยญาตหิรอืบุคคลอื่นใหเ้ขา้ท างาน 
3. การใชข้อ้มลูของหน่วยงานเพือ่แสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพอ้ง เจา้หน้าทีข่องรฐัทราบมาตรฐาน (spec) 

วสัดุอุปกรณ์ทีจ่ะใชใ้นการประมลูแลว้ใหข้อ้มลูกบับรษิทัเอกชนเพือ่ใหไ้ดเ้ปรยีบในการประมลู 
4. การรบังานนอกแลว้ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของตน เจา้หน้าทีข่องรฐัอาศยัต าแหน่งหน้าที ่        

ทางราชการรบัจา้งเป็นทีป่รกึษาโครงการใหบ้รษิทัเอกชน เจา้หน้าทีร่ฐัน าเวลาราชการไปท างานส่วนตวั 
5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใชเ้พือ่ประโยชน์สว่นตน 
6. การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญัในรปูของเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด สง่ผลใหม้กีารตดัสนิใจทีเ่อือ้ประโยชน์        

แก่ผูใ้หส้นิบนหรอืบุคคลอื่น 
7. การเขา้ท างานหลงัออกจากงานเดมิโดยใช้ความรู ้ประสบการณ์ หรอือทิธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารบังาน 

หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม แลว้ไปท างานในบรษิทัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์ 

8. การลดัควิใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีคุ่น้เคย  
9. การสง่เสรมิหรอืสนบัสนุนใหผู้ร้่วมงานแสวงหาประโยชน์สว่นตน 
10. การใหข้องขวญัหรอืของก านลัเพือ่หวงัความกา้วหน้า หรอืหวงัผลประโยชน์ทีม่ชิอบ 
11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการเลื่อนระดบั 

ต าแหน่ง หรอืความดคีวามชอบพเิศษ 
12. การเพกิเฉยต่อการรกัษาผลประโยชน์สว่นรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ เพื่ อส่ งผลที่ เป็นคุณแก่ ฝ่ ายใดฝ่ายหนึ่ ง 

โดยไม่เป็นธรรม 
14. การทีม่หีน้าทีด่แูลหรอืจดัการกจิการหรอืโครงการใด แลว้เขา้มสีว่นไดเ้สยีเพือ่ประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ื่น 
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15. การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครวั หรอืพวกพ้อง เช่น เจา้หน้าที่ของรฐั  ใช้อ านาจหน้าที่
ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครวัได้งานรบัเหมาของรฐั เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจดัจ้างท าสัญญาซื้ออุปกรณ์
ส านกังานจากบรษิทัของครอบครวัตนเอง  

 

5. แนวทางการปฏิบติัเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
การให้ – การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครฐัว่าจะต้อง
ตดัสนิใจและกระท าหน้าที่ โดยยดึผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกัปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล  หากขา้ราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครฐัคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน์ที่ท าให้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ และการกระท าหน้าที่ถอืว่า
เป็นการประพฤตมิชิอบ จงึเป็นการขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวมไดด้ว้ยเช่นกนั 
❖ อะไรคือของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายน้ี 
-  ของขวญัและประโยชน์อื่นใด หมายถงึ สิง่ใดๆ หรอืบรกิารใดๆ (เงนิ ทรพัยส์นิ สิง่ของ บรกิารหรอือื่นๆ ทีม่มีลูค่า) ที่
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัใหแ้ละหรอืไดร้บัทีน่อกเหนือจากเงนิเดอืน รายได ้และผลประโยชน์จากการจา้งงานใน
ราชการปกต ิ
-  ของขวญัและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตคี่าตรีาคาเป็นเงนิ หรอือาจไม่สามารถตคี่าตรีาคาได้ 
-  ของขวญัทีส่ามารถคดิราคาได ้(Tangible gifts) หมายรวมถงึ สนิคา้บรโิภค ความบนัเทงิ การตอ้นรบั ใหท้ีพ่กั   
การเดนิทาง อุปกรณ์เครื่องใช ้เช่น ตวัอย่างสนิคา้ บตัรของขวญั เครื่องใชส้ว่นตวั บตัรก านลั  
บตัรลดราคาสนิคา้หรอืบรกิาร และเงนิ เป็นตน้ 
-  ของขวญัและประโยชน์อื่นใดทีค่ดิเป็นราคาไม่ได ้(Intangible gifts and benefits) หมายถงึ สิง่ใดๆหรอืบรกิารใดๆที่
ไม่สามารถคดิเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บรกิารส่วนตวัการปฏิบตัิด้วยความชอบส่วนตน  การเข้าถึง
ประโยชน์ หรอืการสญัญาว่าจะใหห้รอืการสญัญาว่าจะไดร้บัประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 
 
 
❖ แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรบัของขวญั 
ในประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ      
เรื่อง หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. 2543 และระเบยีบ
ส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2544 ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์กี่ยวกบัการ
ใหห้รอืรบัของขวญัและผลประโยชน์ของเจา้หน้าทีข่องรฐัไว ้ซึง่สามารถสรุปแนวทางส าคญัได ้ดงันี้ 

1. เจา้หน้าทีข่องรฐัต้องไม่รบัหรอืถามน าถงึการรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรพัยส์นิอนัควรได้
ตามกฎหมาย เวน้แต่การรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดงัต่อไปนี้ 

1.1  การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น ใดจากญ าติซึ่ งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่ เหมาะสมตาม 
ฐานะแห่งตน 
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1.2  การรบั ขอ งขว ญั ห ร อืป ระโยชน ์อื ่น ใด จากบ ุค ค ลอื ่น ซึ ่งม ใิช ่ญ าต ิที ่ม มี ูล ค ่า ใน การร บั จาก  
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกนิ 3,000 บาท  
1.3 การรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดทีเ่ป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 

2. หลกัเกณฑ์การรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดตามขอ้ 1. ใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูซ้ึ่งพน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั
มาแลว้ไม่ถงึ 2 ปีดว้ย 

3. หา้มเจา้หน้าทีข่องรฐัใหข้องขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลในครอบครวัของผูบ้งัคบับญัชานอกเหนือจากกรณี
ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวญัแก่กันโดยการให้ของขวญัตามปกติประเพณีนิยมนัน้  เจ้าหน้าที่ของรฐัจะให้
ของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดทีม่มีลูค่าเกนิ 3,000 บาท มไิด ้ 

4. หา้มเจา้หน้าทีข่องรฐัยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลในครอบครวัของตนรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดจากผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าที่ของรฐั เวน้แต่เป็นการรบัของขวญัหรอืประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกตปิระเพณี
นิยมและของขวญันัน้มรีาคาหรอืมลูค่าไม่เกนิ 3,000 บาท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทัง้เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้  
แก่เจา้หน้าทีข่องรฐั 
 
รายละเอยีดต่อจากนี้เป็นขอ้เสนอแนะในการพจิารณาเกีย่วกบัการให-้รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์อืน่ใด 
ในทางปฏบิตั ิ
 
❖ เราจะจดัการอย่างไร 
การจะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆมี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตดัสนิใจว่าจะรบัหรอืไม่รบัของขวญัและหรอื
ผลประโยชน์ คอื 

1) เราควรรบัหรอืไม่ 
2) เราควรรายงานการรบัหรอืไม่ 
3) เราสามารถเกบ็ไวเ้ป็นของตนเองไดห้รอืไม่ 

1. เราควรรบัหรือไม่ 
ตามหลกัการทางจรยิธรรมแมว้่าเราจะไม่ควรรบั แต่มหีลายโอกาสทีเ่ราไม่สามารถปฏเิสธไดห้รอืเป็นการรบัในโอกาสที่
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมหรอืให้กนัตามมารยาทที่ปฏบิตักินัในสงัคม  อย่างไรก็ตามมหีลาย
โอกาสทีไ่ม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะรบั 

1) ถา้เป็นการใหเ้งนิท่านจะต้องปฏเิสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรบัเงนิสดหรอืสิง่ใดๆ ทีส่ามารถเปลีย่นกลบัมา
เป็นเงนิ เช่น ลอ็ตเตอรี ่หุน้ พนัธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมและอาจเขา้ข่ายการรบัสนิบน 

• การถูกเสนอสิง่ใดๆนอกเหนือจากเงนินัน้ สิง่ทีค่วรน ามาเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจ คอื 
- ท าไมเขาจงึเสนอให ้เช่น ใหแ้ทนค าขอบคุณ การเสนอใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัตินหรอืไม่ 
- ความประทบัใจของท่านต่อของขวญัและหรอืผลประโยชน์ทีจ่ะสง่ผลต่อการท างานในอนาคต 
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• ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้ร ับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น  งาน
ตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจดัซื้อจดัจ้าง การออกใบอนุญาตหรอืการอนุมตัิ /อนุญาต
ต่างๆ ท่านจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและหลกัจรยิธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

2) การรบัก่อใหเ้กดิการขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสว่นรวมหรอืไม่ หากการรบัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รบักลายเป็นมอีิทธพิลต่อการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤตโิดยมชิอบ 

การขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการประพฤตมิชิอบและ 
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ในแต่ละสว่นราชการควรก าหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชน์ของตนเอง โดยสว่น
ราชการ ทีอ่ยู่ในกลุ่มปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่สีย่งต่อการประพฤตมิชิอบควรก าหนดนโยบายดา้นนี้ อยา่งเคร่งครดัมากกว่า
หน่วยงานอื่นๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า  “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระท า 
ดว้ยความเป็นกลางปราศจากการมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการใหบ้รกิาร และปกป้องผลประโยชน์ของสงัคมไทยโดยรวม”  

ดงันัน้ องคก์รหรอืบุคคลใดๆไม่ควรใชข้องขวญัหรอืผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัองคก์รของตนหรอื
ตนเองเหนือองคก์รหรอืบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ขา้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัมพีนัธะผกูพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิาน
อย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรบัผดิชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มอีาชีพรบัขา้ราชการ ไม่ว่าของขวญัและหรอืผลประโยชน์นัน้ จะมคี่า
เพยีงเลก็น้อยกไ็ม่ควรรบั เพราะก่อใหเ้กดิความรูส้กึผกูพนัหรอืพนัธะกบัผูใ้ห ้และอาจก่อใหเ้กดิความ      เสือ่มศรทัธา
ต่อประชาชน 
2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ตดัสนิจากหลกัการต่อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ รวมทัง้นโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรบัของขวญัหรอืประโยชน์จากคู่สญัญา /
องคก์รหรอืบุคคลที่ก าลงัจะมาท าการค้า การสญัญาว่าจะให้-รบักบัองคก์รหรอืบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรอืรบัการ
ตรวจสอบดา้นต่างๆ  

2) บทบาทหน้าที่ของท่ านในองค์กร  : ถ้าข้าราชการนั ้นๆท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ 
ความเชื่อถอืไวว้างใจเป็นพเิศษ และหรอืกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรอืเสยีประโยชน์ทัง้จากระดบัองค์กร และ
ระดบับุคคล อาทเิช่น งานตรวจสอบ งานจดัซื้อจดัจ้าง การให้ใบอนุญาต /ยดึใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตวั
ท่านและองคก์รมคีวามเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตัง้ขอ้สงสยั แมว้่าหน่วยงานของท่านมไิด้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการ
หา้มรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆและมไิดก้ าหนดใหร้ายงานการรบัของขวญัและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความ
ถูกตอ้งดว้ยการรายงานหรอืปฏเิสธทีจ่ะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์นัน้ๆ  

หลกัการการก าหนดว่าของขวญัและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรอืไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ รกัษาไว้
หรอืไม่ หรอืควรตกเป็นของขา้ราชการ ใหเ้ทยีบกบัค่าตามราคาตลาดโดยต้องมคี่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทัง้นี้ใหป้ฏบิตัติาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรื่องหลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2543  
3. เราจะเกบ็รกัษาไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกตสิามารถเกบ็รกัษาไวเ้อง หากมคี่าไม่เกนิ 3,000 บาท 
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2) หากมรีาคาทางการตลาดเกนิ 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพจิารณาตดัสนิว่าจะต้องให้เป็นทรพัยส์นิ       ของ
สว่นราชการหรอืไม่ 
 
❖ การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นัน้และพรอ้มฝ่าฝืนการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมอาจ
ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงนิเดือน จนกระทัง่ถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนอกจากนัน้  หากการรบั
ของขวญัหรอืผลประโยชน์นัน้ๆเขา้ขา่ยการรบัสนิบน ฉ้อฉลทุจรติและสามารถพสิจูน์ไดว้่าขา้ราชการและหรอืเจา้หน้าที่
ภาครฐันัน้ๆรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ซึ่งมผีลต่อความเป็นธรรมก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ผูใ้หโ้ดย       มชิอบ หาก
ถูกตดัสนิว่าผดิจรงิ ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกคนอาจมสีว่นร่วมในการรบัโทษทางอาญาดว้ย 
❖ การรบัของขวญัและผลประโยชน์ : กญุแจแห่งความเส่ียง 
การรบัของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรบัรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครฐัและต่อ
ขา้ราชการ กุญแจแห่งความเสีย่ง 2 ประการทีส่ าคญั คอื 

1 . ความพยายามที่ จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่ าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์ น้อยกว่า  
ความเป็นจรงิ การตีค่าราคาต ่ากว่าความเป็นจรงินัน้บุคคลอาจจูงใจตนเองหรอืจูงใจผู้อื่นให้คดิว่าของขวญัและหรอื
ผลประโยชน์นัน้ๆมีค่าต ่ากว่าที่เป็นจรงิเพื่ อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดงักล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึง่เขา้ขา่ยฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม 

2. การเพกิเฉยมองขา้มความผดิและละเลยต่อผลทีเ่กดิขึน้ 
- ก ารรับ ของขวัญ และห รือ ผลประโยช น์ ใดๆ อาจท าให้ ติด เป็ นนิ สัย อย่ างรวด เร็วและก่ อ ให้ เกิ ด  

ความคาดหวงัเสมอว่าจะไดร้บัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบ
หรอือยากปฏิบัติต่อผู้รบับรกิาร หรอืผู้รบังาน -รบัจ้าง-รบัเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวญัและหรอืผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบหรอืประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบัท าให้มกีารปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ผู้รบัจา้ง ผู้รบัเหมา และหรอืผูร้บัจดัซื้ออาจรบัรูผ้ดิพลาดและเขา้ใจว่าการรบัจา้งต่างๆไม่ต้องท าใน
ระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั ้นหากเกิดก ารปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานของ
องคก์ร ขา้ราชการและหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัจะมพีฤตกิรรมเคยชนิกบั “การรบัรางวลั” จากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละละเวน้
การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยความรบัผดิชอบซึง่จดัไดว้่าเป็นการรบัสนิบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรบัของขวญัและผลประโยชน์  
โดยเฉพาะสิง่ที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสยัว่าการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆถอืได้ว่าเป็นความผดิ แต่ผู้รบั
มกัจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองดงันี้ 
“ฉันรูว้่าไม่ควรรบัของดงักล่าว แต่ดว้ยมารยาทจงึไม่กลา้จะปฏเิสธน ้าใจหรอืหากไม่รบัจะเป็นการท าลายสมัพนัธภาพ
ระหว่างผูใ้หก้บัองคก์รหรอืกบัตนเอง” 
“คนอื่นๆกท็ าเช่นน้ี ท าไมฉนัจะท าบา้งไม่ได้” 
“ดซู ิฉนัอุทศิเวลานอกเวลาราชการท างาน ดงันัน้มนัเป็นการยุตธิรรมทีเ่ราจะไดร้างวลัผลประโยชน์พเิศษบา้ง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั ้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ  
ทีไ่ดร้บัโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สมัมนา” 
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“มนัเป็นแค่ตวัอย่างฟรใีห้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คดิว่าหน่วยงานของฉันจะสัง่สนิค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะ ให้ค าแนะน า
กต็าม” 
“ฉนัไม่เหน็มกีฎระเบยีบใดๆเกีย่วกบัการใหข้องขวญั ดงันัน้ฉนักไ็ม่ไดฝ่้าฝืนกฎเกณฑใ์ดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่ เสมอว่าเหตุผลที่ท่ านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการ 
ทางวนิยัหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าทีม่ชิอบ 
 
❖ สถานการณ์ตวัอย่าง 

หน่วยงานภาครฐัหนึ่งส่งนักทรพัยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จดัซื้อจดัจ้าง (HR procurement) ให้เขา้ร่วมสมัมนาดา้น
ท รัพ ย าก รบุ ค ค ล  เจ้ าห น้ าที่ ผู้ นั ้ น ได้ รับ ร า งวัล มู ล ค่ า  7 ,000 บ าท  จ าก ก าร เป็ น ผู้ เข้ า ร่ ว ม สัม ม น า 
ที่มีบุ คลิก เป็น  Personnel planner ซึ่ งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้ าที่ เป็นคู่ ค้ ากับห น่วยงาน  เจ้าห น้ าที่ 
ได้เก็บของรางวลันัน้ไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคดิว่าเป็นรางวลัที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สมัมนา 

ผูบ้งัคบับญัชาตระหนักถงึความหมายทีอ่าจแอบแฝงมาจากการให ้และตดัสนิใจว่าจะตอ้งมกีารรายงานของรางวลั
นัน้และลงทะเบยีนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตวัของเขาในการเขา้ร่วมสมัมนาเป็นเพราะได้รบั
การสนับสนุนจากหน่วยงาน ดงันัน้เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตดัสนิว่าจะจดัการอย่างไรกบัรางวลัชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวลัและบทบาทในหน้าทีม่คีวามเสีย่งในเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน ในทีสุ่ดเจา้หน้าทีจ่งึถูกขอรอ้ง
ใหส้ละรางวลัแก่หน่วยงานเพือ่ใชป้ระโยชน์ตามความเหมาะสม 

 
➢ โมเดลส าหรบัการตดัสนิใจ 
ประเดน็การตดัสนิใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวญัและหรอืผลประโยชน์ 
กฎ ระเบยีบ : มกีฎ ระเบยีบหรอืนโยบายอะไรทีเ่กีย่วกบัการใหข้องขวญัและหรอืผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเพยีงใด 
คุณค่า : ของขวญัและหรอืผลประโยชน์มคี่าราคาเท่าใด 
หลกัจรยิธรรม : มหีลกัจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการรบัของขวญัหรอืไม่ และมอีะไรบา้ง 
อตัลกัษณ์ : ผูใ้หม้อีตัลกัษณ์เพือ่อะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให ้คอือะไร 
 

❖ บทสรปุ 
ความเชื่อถอืไว้วางใจและจรยิธรรมเป็นรากฐานของการบรหิารภาครฐัที่ดี เมื่อท่านเป็นขา้ราชการและหรอืเจา้หน้าที่
ภาครฐัไม่ว่าจะสงักัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวงัให้ปฏิบตัิหน้าที่และตดัสนิใจโดยปราศจากอคต ิท่านถูกคาดหวงั
ไม่ใหแ้สวงหารางวลัหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบใดๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนและผลประโยชน์ทีร่ฐัจดัให้ แมว้่านโยบาย
ของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รบัของขวญัได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็
ตามควรมขีอบเขตในการรบัเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะน าไปสู่
ความเสีย่งต่อการทุจรติและท าลายชื่อเสยีงของท่านรวมทัง้องคก์รของท่านเอง 
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บทท่ี 3 
แนวทางการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อป้องกนัมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบญัญติั พ.ร.บ.ประกอบ
รฐัธรรมนูญวา่ด้วย การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
 
1. องค์ประกอบของกฎหมาย  
  หา้มด าเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นบุคคลและผลประโยชน์สว่นรวม 
   ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม  การทุจรติ  
   พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ไดบ้ญัญตัหิา้มมใิหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดด าเนินกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สญัญาหรอืมีส่วนได้เสียในสญัญาที่ท ากับหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ของรฐั ผู้นัน้

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ

ด าเนินคด ี

(๒)  เป็นหุ้นส่วน หรอืผู้ถอืหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรอืบรษิทัเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัซึ่ง

เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ 

(๓) การรบัสมัปทาน หรอืคงถอืไวซ้ึ่งสมัปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัรฐัวสิาหกิจ 

หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 

หรอืราชการส่วนท้องถิ่น อนัมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื

ทางอ้อมหรอืเป็นหุ้นส่วน หรอืเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรอืบรษิัทที่รบัสมัปทานหรอืเข้า

เป็นคู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว 

(๔) เข้าไปมสี่วนได้เสยีในฐานะกรรมการ ที่ปรกึษา ตัวแทน พนักงาน หรอืลูกจ้างในธุรกิจของ

เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีผู่้

นัน้สงักดัอยู่ หรอืไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเป็นผูไ้ดร้บัมอบหมาย ซึง่โดยสภาพของผลประโยชน์

ของธุรกจิของเอกชนนัน้อาจจะมกีารขดัแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรอืกระทบต่อความมี

อสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่จา้หน้าทีผู่น้ัน้ 

2. การกระท าของเจ้าหน้าท่ีรฐัท่ีต้องห้ามตามกฎหมาย 
(๑) เป็นคู่สญัญา หมายถงึ การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัในต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบ้รหิาร

ส่วนท้องถิน่ ได้เขา้มาท าสญัญากบัหน่วยงานรฐั มฐีานะเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

อนัเป็นสญัญาทีจ่ะตอ้งด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

(๒) การมีส่วนได้เสียในสญัญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัในต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี

รฐัมนตร ีผู้บรหิารส่วนท้องถิน่ จะต้องมเีจตนาประสงค์จะให้ตนได้รบัประโยชน์หรอืเลอืก

ประโยชน์ใหก้บับุคคลอื่น โดยการใชอ้ านาจหน้าทีเ่ขา้ไปยุ่งเกี่ยวกบัสญัญานัน้หรอืการเขา้
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ไปด าเนินกจิการใดๆ เพือ่เป็นการป้องกนัในกรณี  ทีต่นอาจจะต้องเสยีประโยชน์หรอืไดร้บั

ความเสยีหาย 

(๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน  หมายถึง การที่ เจ้าห น้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง

หุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน หรอืห้างหุ้นส่วนจ ากดั เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สญัญากบั

หน่วยงานของรฐั โดยปฏบิตัิหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์

ต่อตนเองหรอืบุคคลอื่น 

(๔) การถอืหุ้นในบรษิัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัในต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ี

ผูบ้รหิารส่วนทอ้งถิน่ ไดเ้ขา้ไปลงทุนโดยมหีุน้ในบรษิทั ตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้และบรษิทัทีม่ี

เจ้าหน้าที่ของรฐัมหีุ้นอยู่นัน้ไดเ้ขา้มาเป็นคู่สญัญา กบัหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ของรฐั

ในต าแหน่งมอี านาจ ก ากบั ดแูล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๕)  รบัสมัปทาน หรอืคงไว้ซึ่งสมัปทาน หรอืเขา้ไปเป็นคู่สญัญาอนัมลีกัษณะเป็นการผูกขาด

เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ หรอืในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั ทีร่บัสมัปทาน   

           สญัญาสมัปทาน  หมายถึง สญัญาที่เอกชนได้รบัอนุญาตจากรฐัให้ด าเนินกจิการ  ต่างๆ 
แทน ดงัต่อไปนี้ 

• สญัญาทีร่ฐัอนุญาตใหเ้อกชนจดัท าบรกิารสาธารณะ 

• สญัญาทีร่ฐัใหเ้อกชนร่วมลงทุนในกจิการของรฐั 

• สญัญาทีร่ฐัใหเ้อกชนแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาต ิ 

การรบัสมัปทานจากรฐั หมายถงึ การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัในต าแหน่งเขา้เป็นคู่สญัญากบัรฐั และ     
ท าสญัญารบัสมัปทานในสถานะเอกชน อนัมลีกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

(๖) เป็นกรรมการ ทีป่รกึษาในธุรกจิเอกชน หมายถงึ เจา้หน้าทีข่องรฐัในต าแหน่งเขา้ไปมสี่วน

ไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาในธุรกจิเอกชน 

(๗) ตวัแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัในต าแหน่งนายกรฐัมนตร ี

รฐัมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ท าการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจ

เอกชนอนัเป็นหน้าทีข่องตวัแทนในธุรกจิเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรอืลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัในต าแหน่ง

นายกรฐัมนตร ีผูบ้รหิารสว่นทอ้งถิน่ไดเ้ขา้ไปเป็นพนกังานหรอืลูกจา้งในธุรกจิเอกชน 
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3. ข้อห้ามส าหรบัคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งหา้มด าเนินกจิการ  ทีเ่ป็นการขดักนั
ระหว่างประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์สว่นรวม 
     พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ไดบ้ญัญตัหิา้มม ิ ให้
เจา้หน้าทีข่องรฐัด าเนินกจิการใดๆ ทีเ่ป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์สว่นบุคคลและผลประโยชน์สว่นรวม 
บทบญัญตัดิงักล่าวยงับงัคบัไปถงึคู่สมรสของเจา้หน้าทีข่องรฐั (ภรยิาหรอืสามี) ดว้ย โดยมขีอ้หา้ม ดงัต่อไปนี้ 

(1)   ห้ามคู่สมรส (ภรยิา หรอืสาม)ี ของเจ้าหน้าที่ของรฐัเป็นคู่สญัญา หมายถึง  การห้ามคู่
สมรสของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่ส ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ 

        (2) หา้มคู่สมรสของเจา้หน้าทีม่สีว่นไดเ้สยีในสญัญา หมายถงึ การทีคู่่สมรสของเจา้หน้าทีใ่น  
                        ต าแหน่งไดอ้าศยัอ านาจหน้าทีโ่ดยมเีจตนาหรอืความประสงคท์ีจ่ะใหต้นไดร้บัประโยชน์  
             หรอืเอือ้ประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยการใชอ้ านาจหน้าทีข่องคู่สมรสไปด าเนินกจิการใดๆ 
                             ในสญัญา 
                          (3) หา้มคู่สมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจา้หน้าทีร่ฐัเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้สว่น หมายถงึ การ

ทีคู่่ สมรสของเจา้หน้าทีร่ฐัไดล้งทุนในหา้งหุ้นส่วนสามญั หา้งหุ้นส่วนสามญัจดทะเบยีน 
หา้งหุน้สว่นจ ากดัและไดเ้ขา้มาเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานรฐั 

 (4) ห้ามคู่สมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจ้าหน้าที่ของรฐัในต าแหน่งนายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ี
ผูบ้รหิารส่วนท้องถิน่ถอืหุน้ในบรษิทั หมายถงึ การทีคู่่สมรสของเจ้าหน้าทีข่องรฐัเขา้ไป
ลงทุนโดยการมหีุน้ในบรษิทัตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้และบรษิทัทีม่เีจา้หน้าทีข่องรฐัมหีุน้อยู่
นัน้ไดเ้ขา้มาเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั 

(5) หา้มคู่สมรส (ภรยิาหรอืสาม)ี ของเจา้หน้าทีข่องรฐัรบัสมัปทาน หรอืคงถอืไวซ้ึ่งสมัปทาน 

หรอืเข้าเป็นคู่สญัญาอันมีลกัษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรอืเป็นหุ้นส่วน หรอืเป็น

หุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รบัสมัปทานหรือเข้าเป็นคู่ส ัญญาใน

ลกัษณะดงักล่าว 

(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รฐัในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รฐัมนตร ี

ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา 

ตวัแทน พนักงานหรอืลูกจ้างในธุรกจิเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การก ากบัดูแล ควบคุม หรอื

ตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้สงักดัอยู่ หรอืปฏิบัติหน้าที่ใน

ฐานะเป็นเจา้หน้าที่ของรฐั ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกจิเอกชนนัน้อาจขดัแยง้กบัประโยชน์

สว่นรวม หรอืประโยชน์ของทางราชการ หรอืกระทบต่อความมอีสิระในการปฏบิตัหิน้าที่

ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ 
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4.  แนวทางการปฏิบติัเพื่อป้องกนัไม่ให้ฝ่าฝืนบทบญัญติั มาตรา ๑๐๐  
๑. การเตรยีมตวัก่อนเขา้สู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจา้หน้าที่ของรฐั บุคคลนัน้จะต้อง ตรวจสอบ

ตนเอง  คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ ว่าได้มกีารด าเนินกจิการใดๆบ้างในขณะที่

ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน ที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรฐั โดยจะต้อง

ตรวจสอบการเป็นคู่สญัญากบัรฐั การรบัสมัปทานจากรฐั หรอืการเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 

การถือหุ้น หรอืการเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ  ว่ามหีรอืไม่ และจะต้อง

ส ารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษาก าหมายที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้ทราบก่อน

เข้าสู่ต าแหน่งว่าจะต้องด าเนินการต่างๆเกี่ยวกบักิจการธุรกิจนัน้อย่างไร มใิห้ขดัต่อ

บทบญัญตัขิองกฎหมาย 

๒. การปฏิบตัิหน้าที่หรอืการด ารงต าแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั ในต าแหน่ง

นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีผูบ้รหิารสว่นทอ้งถิน่ ในขณะทีด่ ารงต าแหน่งตามขา้งตน้จะตอ้ง

ไม่ด าเนินกิจการใดๆที่เป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกบัผลประโยชน์

ส่วนรวมตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจรติ และการท าความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของ

กฎหมายได้แล้ว หรอืเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการด าเนินการที่เป็นการ

ต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคอืแม้ตนเองจะมไิด้กระท าการที่กฎหมายบญัญัติว่าเป็น

ความผดิแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกบัการด าเนินการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการ

ต่างๆตามทีก่ฎหมายห้ามไวเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผู้นัน้จะต้องไดร้บัโทษทางอาญาทีเ่กดิจาก

การกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจ าคุก ปรบั หรอืทัง้จ าทัง้ปรบัแล้วแต่

กรณ ี

๓. การด าเนินกจิการในภายหลงัพน้จากต าแหน่ง (พน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัยงัไม่ถงึ

สองปี) มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจรติ ไดบ้ญัญตัหิา้มเจา้หน้าทีข่องรฐัมใิหด้ าเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนั

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหา้มด าเนินการนัน้ต่อไป

อกีเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ได้พ้นจากต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรฐัใน

ต าแหน่งนัน้ๆแลว้การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกจิการของคู่สมรสของเจา้หน้าที่

รฐัไวด้ว้ย 
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บทท่ี 4  
กฎหมายส าคญัท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อน และบทลงโทษ 
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กฎหมายท่ีเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนและบทลงโทษ 
ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) 
 
   มาตรา ๑๒๓ /๒  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรอืเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรยีก รบั 
หรอืยอมจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่น
โดยมชิอบ เพื่อกระท าการหรอืไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่
ว่าการนัน้จะชอบหรอืมชิอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่
หา้ปีถงึยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติและปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสี่
แสนบาท หรอืประหารชวีติ 
 
   มาตรา ๑๒๓ /๓  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศหรอืเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศกระท าการ
หรอืไม่กระท าการอย่าง ใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรพัย์สนิหรอื
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรยีก รบั หรอืยอมจะรบัไวก้่อนที่ตนได้รบั
แต่งตัง้ในต าแหน่งนัน้ ตอ้งระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึยีส่บิปีหรอื
จ าคุกตลอดชวีติและปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึสีแ่สนบาท 
   

 
 
 

เจา้หน้าทีข่องรฐั 
 
 
 
 

 
 
 

เจา้หน้าทีข่องรฐั 
 
 
 

 
 

 
 
 
ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปี ถงึ
ยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ 
และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึ
สีแ่สนบาทหรอืประหารชวีติ 
 
 
ระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หา้ปีถงึ
ยีส่บิปี หรอืจ าคุกตลอดชวีติ
และปรบัตัง้แต่หนึ่งแสนบาทถงึ
สีแ่สนบาท 
 
 ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปี 
หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
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ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   มาตรา ๑๒๓ /๔  ผู้ใดเรียก รบั หรือยอมจะรับทรพัย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นเป็นการตอบแทนในการทีจ่ะ
จูงใจหรอืได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ 
หรอืเจา้หน้าทีข่ององคก์ารระหว่างประเทศ โดยวธิอีนัทุจรติหรอืผดิ
กฎหมายหรือโดยอิทธพิลของตน ให้กระท าการหรอืไม่กระท า
การในหน้าที่อนัเป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลใด ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไมเ่กนิหา้ปีหรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรบัว่าจะให้ทรพัย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรฐั เจ้าหน้าที่ของรฐัต่างประเทศ 
หรอืเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจใหก้ระท าการ 
ไมก่ระท าการ หรอืประวงิการกระท าอนัมชิอบดว้ยหน้าที ่ตอ้งระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหา้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้
ปรบั 
   ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกบันิตบิุคคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิตบิุคคล
นัน้ โดยนิติบุคคลดงักล่าวไม่มมีาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อป้องกนัมิให้มีการกระท าความผิดนัน้ นิติบุคคลนัน้มีความผิด
ตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรบัตัง้แต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสอง

              บุคคลทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระวางโทษจ าคุกไมเ่กนิหา้ปี 
หรอืปรบัไมเ่กนิหนึ่งแสนบาท
หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 
 
 
 
 
 
เป็นความผดิฐานทุจรติตอ่
หน้าที ่  จ าคุกไมเ่กนิสามปีหรอื
ปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั 
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ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่าของค่าเสยีหายทีเ่กดิขึน้หรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั 
   บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิ ติบุ คคลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระท าการเพื่อหรอืในนามของนิตบิุคคลนัน้ ไม่ว่าจะมอี านาจหน้าที่
ในการนัน้หรอืไมก่ต็าม 
 
พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
 
มาตรา 100   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดด าเนินกิจการ

ดงัต่อไปนี้  
(๑)  เป็นคู่สญัญาหรอืมสี่วนได้เสยีในสญัญาที่ท ากบัหน่วยงาน

ของรฐัที่เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าที่
ของรฐัซึง่มอี านาจก ากบั ดแูล ควบคุม ตรวจสอบ หรอืด าเนินคด ี

(๒)  เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีเ่ขา้เป็น
คู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ฐานะที่ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ  ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรอืด าเนินคด ี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ง  
( ปั จ จุ บั น ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
นายกรฐัมนตรีรฐัมนตร)ี การกระท า
ของคู่สมรสให้ถือว่าเป็นการกระท า
ของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นความผดิฐานทุจรติตอ่
หน้าที ่จ าคุกไมเ่กนิสามปีหรอื
ปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอื
ทัง้จ าทัง้ปรบั 
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ลำดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓)  รบัสมัปทานหรอืคงถอืไวซ้ึ่งสมัปทานจากรฐั หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืเขา้เป็น
คู่สญัญากบัรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวิสาหกิจ หรอื
ราชการส่วนทอ้งถิน่อนัมลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน ทัง้นี้ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรอืบรษิัทที่รบัสมัปทานหรอืเขา้เป็นคู่สญัญาในลกัษณะ
ดงักล่าว  

(๔)  เขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน 
พนกังานหรอืลกูจา้งในธุรกจิของเอกชนซึ่งอยูภ่ายใตก้ารก ากบั ดแูล 
ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้
สงักัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งโดย
สภาพของ ผลประโยชน์ของธุรกจิของเอกชนนัน้อาจขดัหรอืแยง้ต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรอืประโยชน์ทางราชการ หรอืกระทบต่อความ
มอีสิระในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้  

     เจ้าหน้าที่ของรฐัต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผดิวนิยัและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผูด้ ารงต าแหน่ง      
ระดบัสงูและนกัการเมอืง
ระดบัชาตกิระท าผดิจรยิธรรม
อยา่งรา้ยแรง 
 
 
ผดิวนิยัและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผูด้ ารงต าแหน่ง      
ระดบัสงูและนกัการเมอืง
ระดบัชาตกิระท าผดิจรยิธรรม
อยา่งรา้ยแรง 
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3. 
 

     ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัตามวรรคสอง โดยใหถ้อืว่าการด าเนินกจิการของคู่
สมรสดงักล่าว เป็นการด าเนินกจิการของเจา้หน้าทีข่องรฐั 

 
มาตรา 103  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดรบัทรพัย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนั
ควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎ ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดย อาศยัอ านาจตาม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เวน้แต่การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่น
ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดของผูซ้ึ่งพน้จากการเป็นเจา้หน้าที่ของรฐัมาแลว้ยงั
ไมถ่งึสองปีดว้ยโดยอนุโลม 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
    ข้อ 3  ขา้ราชการตอ้งยดึมัน่ในจรยิธรรมและยนืหยดักระท าในสิง่
ทีถู่กตอ้งและเป็นธรรม โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(3)  ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทัง้ที่ได้รบัค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รบัค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ 

 
 
 
 

             เจา้หน้าทีข่องรฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั พนกังาน
ราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการ
พลเรอืน 

 
 

 
                                                             
                                                            
                                                    
ผดิวนิยัและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผูด้ ารงต าแหน่ง      
ระดบัสงูและนกัการเมอืง
ระดบัชาตกิระท าผดิจรยิธรรม
อยา่งรา้ยแรง 
 
 
 
 
                                                                        
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง      
ร ะดับ สู งแ ล ะนั ก ก าร เมื อ ง
ระดับชาติกระท าผิดจรยิธรรม
อยา่งรา้ยแรง 
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องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรฐั และ
กจิการที่รฐัถือหุ้นใหญ่ ต่อหวัหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จรยิธรรม ในกรณีทีก่ารด ารงต าแหน่งนัน้ๆอาจขดัแยง้กบัการปฏบิตัิ
หน้าทีห่รอือาจท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีเ่สยีหาย  
    ข้อ 5  ขา้ราชการต้องแยกเรื่องส่วนตวัออกจากต าแหน่งหน้าที่
และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิเหนือกว่าประโยชน์
สว่นตน โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(1) ไม่น าความสมัพนัธ์ส่วนตวัที่ตนมอียู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา
ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลนัน้ หรอื
ปฏบิตัติ่อบุคคลนัน้ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรอืชงั 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงนิ ทรพัย์สนิ บุคลากร บรกิาร หรอืสิง่
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของ
ตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรอืด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตวั ซึ่งก่อใหเ้กดิความเคลอืบแคลงหรอืสงสยัว่าจะขดักบั
ประโยชน์สว่นรวมทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของเจา้หน้าที ่

ในกรณีมคีวามเคลอืบแคลงหรอืสงสยั ใหข้า้ราชการนัน้ยุตกิาร
กระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วน

 
 
 
 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั พนกังาน
ราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการ
พลเรอืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง      
ร ะดับ สู งแ ล ะนั ก ก าร เมื อ ง
ระดับชาติกระท าผิดจรยิธรรม
อยา่งรา้ยแรง 
 
 



46 
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ราชการและคณะกรรมการจรยิธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จรยิธรรมวนิิจฉยัเป็นประการใดแลว้จงึปฏบิตัติามนัน้ 

(4) ในการปฏิบตัิหน้าที่ที่รบัผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรอื
หน้าที่อื่นในราชการ รฐัวสิาหกิจ องค์การมหาชน หรอืหน่วยงาน
ของรฐั ขา้ราชการตอ้งยดึถอืประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั ใน
กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกบัประโยชน์สว่นตนหรอืส่วนกลุ่ม อนัจ าเป็นตอ้ง
วนิิจฉัยหรอืชี้ขาดต้องยดึประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
สว่นรวมเป็นส าคญั 
 
   ข้อ 6  ขา้ราชการตอ้งละเวน้จากการแสวงประโยชน์ทีม่ชิอบโดย
อาศยัต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่าง
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดงันี้ 

(1)  ไม่เรยีก รบั หรอืยอมจะรบั หรอืยอมให้ผูอ้ื่นเรยีก รบั หรอื
ยอมจะรบัซึ่งของขวญัแทนตนหรอืญาตขิองตน ไม่ว่าก่อนหรอืหลงั
ด ารงต าแหน่งหรอืปฏิบตัิหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวขอ้งหรอืไม่เกี่ยวขอ้ง
กบัการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืไมก่ต็าม เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา 
หรอืเป็นการใหต้ามประเพณีหรอืใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั พนกังาน
ราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการ

พลเรอืน 
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(2)  ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่

บุคคลใด เพราะมอีคต ิ
   (3)  ไม่เสนอ หรอือนุมตัโิครงการ การด าเนินการ หรอืการท านิติ
กรรมหรอืสญัญา ซึง่ตนเองหรอืบุคคลอื่นจะไดป้ระโยชน์อนัมคิวรได้
โดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืประมวลจรยิธรรมนี้ 

 
     ข้อ 7  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญและ
กฎหมายอยา่งตรงไปตรงมา โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(4) ไม่เลีย่งกฎหมาย ใชห้รอืแนะน าใหใ้ชช้่องว่างของกฎหมายที่
อยู่ในความรบัผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
และตอ้งเร่งแกไ้ขช่องว่างดงักล่าวโดยเรว็ 
    (5)  ไมย่อมใหบุ้คคลอื่นอาศยัชื่อตนเองถอืครองทรพัยส์นิ สทิธ ิ
หรอืประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอนัเป็นการเลีย่งกฎหมาย หรอืใช้
ชื่อบุคคลอื่นถอืครองสิง่ดงักล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรพัยส์นิของตน 
 
         ข้อ 8  ขา้ราชการตอ้งปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเทีย่งธรรม เป็น
กลางทางการเมอืง ใหบ้รกิารแก่ประชาชนโดยมอีธัยาศยัที่ดแีละไม่
เลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ป็นธรรม โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันี้ 
   (5)  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก  

 
 
 
 
 

 
ขา้ราชการพลเรอืนสามญั พนกังาน
ราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการ
พลเรอืน 

 
 
 
 
 
 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั พนกังาน
ราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการ
พลเรอืน 
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เพื่อนฝูงหรอืผูม้บีุญคุณและต้องปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
ไมเ่หน็แก่หน้าผูใ้ด 
  ข้อ 9  ขา้ราชการต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครดัและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และใช้ขอ้มูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที ่
และใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกตอ้ง ทนัการณ์ 
และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(1)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อัน
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรอืบุคคลอื่น 

 
 

 
 

ขา้ราชการพลเรอืนสามญั พนกังาน
ราชการ และลกูจา้งในสงักดัราชการ
พลเรอืน 
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บทท่ี 5 
หน่วยงานท่ีรบัเรื่องร้องเรียนและขัน้ตอนการด าเนินการ 
กรณีเมื่อพบเหน็พฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
1. หน่วยงานท่ีรบัเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเหน็พฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่หรือ  
มีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ด าเนินการแจง้หน่วยงานต่างๆได ้ดงัต่อไปนี้ 
 
1. หน่วยงานตน้สงักดัของผูก้ระท าความผดิ 

รอ้งเรยีนผ่านคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าสว่นราชการหรอืหวัหน้าสว่นราชการทีต่นสงักดั 
2. ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ 

ทีอ่ยู่ : ศูนยร์าชการเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี 
(อาคารบ)ี ชัน้ 5 เลขที ่120 หมู่ที ่3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ  
10210  
โทรศพัท ์: 0-2141-9100 หรอื 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 
เวปไซต ์: http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนยด์ ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ทีอ่ยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอษัฎางค ์กรุงเทพฯ 10200  
โทรศพัท ์: 0-2222-1141 ถงึ 55 
โทรศพัทส์ายด่วน : 1567  
เวปไซต ์: http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 
ทีอ่ยู่ : เลขที ่120 หมู่ที ่3 ถนนแจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
โทรศพัท ์: 0 2141 1111 
โทรศพัทส์ายด่วน : 1355 
เวปไซต ์: http://www.admincourt.go.th 

5. ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ส านกังาน ป.ป.ช.) 
ทีอ่ยู่ : เลขที ่361 ถ.นนทบุร ีต.ท่าทราย อ.เมอืงนนทบุร ีจ.นนทบุร ี11000 หรอื ตู ้ปณ. 100 
เขตดุสติ กทม.  
โทรศพัท ์: 0 2528 4800-4849 
เวปไซต ์: https://www.nacc.go.th 
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6. ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ทีอ่ยู่ : ถนนพระรามที ่6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์:  0-2271-8000 
เวปไซต ์: http://www.oag.go.th 

7. มลูนิธปิระเทศไทยใสสะอาด 
ทีอ่ยู่ : 47/101 ถ.ตวิานนท ์ต.ตลาดขวญั อ. เมอืง จงัหวดันนทบุร ี11000 
โทรศพัท ์: 02-547-1711 
เวปไซต ์: http://www.fact.or.th 

8. ศูนยป์ฏบิตักิารต่อตา้นการทุจรติกระทรวงการคลงั 
ทีอ่ยู่ : ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์: 02-126-5800 ต่อ 2634 
เวปไซต ์: acoc.mof.go.th 
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2. ขัน้ตอนการด าเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทบั
ซ้อนหรือการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ้สงัเกต : หากมกีารรอ้งเรยีนไปทีค่ณะกรรมการจรยิธรรม คณะกรรมการจรยิธรรมตอ้งสง่เรือ่งใหห้วัหน้า
สว่นราชการ เนือ่งจากคณะกรรมการฯไม่มอี านาจหน้าทีใ่นการบงัคบับญัชาสัง่การกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม 

 

 

 

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่นำไปสู่การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรม               
ประจำส่วนราชการ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  และ

ความเห็น) 
 

ไม่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

-โทษทางวินัย 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ทำทัณฑ์บน 
- ให้รับการพัฒนา 

รายงาน สั่งการ 

ส่งเรื่อง 
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 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1. เมื่อพบเหน็ว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัคนใดมพีฤตกิรรมทีน่ าไปสู่การมผีลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืมกีารฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม
พจิารณาได ้ 

2. คณะกรรมการจรยิธรรมและหวัหน้าส่วนราชการได้รบัเรื่องร้องเรยีนแล้วจะสัง่การไปยงักลุ่มงาน
คุม้ครองจรยิธรรมใหด้ าเนินการสบืสวน รวบรวมและสรุปขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้ขอ้กฎหมายและความเหน็
ต่างๆ แลว้รายงานต่อหวัหน้าสว่นราชการพจิารณาตดัสนิ 

3. หวัหน้าส่วนราชการพจิารณาและวนิิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมจรงิ หวัหน้า
ส่วนราชการจะสัง่การให้มกีารลงโทษทางวนิัย ว่ากล่าวตกัเตอืน ท าทณัฑ์บน ให้รบัการพฒันา แลว้แต่
กรณีหรอืหากวนิิจฉยัแลว้การกระท านัน้ไม่ฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม กใ็หส้ัง่ยุตเิรื่อง 
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บรรณานุกรม 
 

การจดัท าคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั ได้จดัท าตามแนวทางของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมกีฎหมาย ระเบียบ 
และแนวทางในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ดงันี้ 
  - ประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
  - พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 
  - พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2558  

(ฉบบัที ่3)  
 - ประมวลกฎหมายอาญา 

- ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรื่อง หลกัเกณฑก์ารรบั
ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2543 

 - ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญัของเจา้หน้าทีร่ฐั พ.ศ. 2544 
 
ความหมายและแนวทางในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้น อา้งองิจาก  
 - วจิยัของมหาวทิยาลยัเกรกิ  
 - บทความทางวชิาการ ในวารสารจุลนิต ิก.ย. - ต.ค. 2552 
 - บรรดานกัวชิาการต่างๆ เช่น ดร. วทิยากร เชยีงกูล , ผาสุก พงศไ์พจติร 
 
หนังสอืนักการเมอืงไทย : จรยิธรรมผลประโยชน์ทบัซอ้นการคอรร์ปัชนั โดย ศาสตราจารย ์ดร.ธรีภทัร ์เสรรีงัสรรค์ 
 
คู่มอื : การพฒันาและส่งเสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืนส าหรบัคณะกรรมการจรยิธรรม 
บทที ่4 การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
เพลนิตา ตนัรงัสรรค.์ (2552). กฎหมายภายใตห้ลกั Conflict of Interest. จุลนิต ิปีที ่6 ฉบบัที ่5, 53-78 
 
ส านกังาน ก.พ. (2552). ความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict 
of Interest). กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาขา้ราชการพลเรอืน. 
 
 
 
 

 


