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คานา
เนื่ อ งจากปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบราชการยุ ค ปั จ จุ บั น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่
รัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ รัฐ
จนทาให้เกิดการละทิง้ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร
หน่ว ยงาน สถาบันและสั งคมต้ องสู ญ เสีย ไป ไม่ว่ าจะเป็นผลประโยชน์ท างการเงิน และทรัพยากรต่างๆ
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ดังนัน้ เพื่อช่วยปูองกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น งานบริหารงานทั่วไป สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนช้าง ในฐานะหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและ
เป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายในการประสานงานจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตาบลดอนช้าง รวมทั้งมีบทบาทส าคัญ ในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลดอนช้างปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กาหนดไว้ในประมวล
จริ ย ธรรม จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ เรื่ อ งผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นฉบั บ นี้ ขึ้ น โดยมี
สาระส าคั ญ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นทั้ ง ในส่ ว นความหมาย รู ป แบบ แนวทางการปู อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง
หลีก เลี่ย งมิใ ห้เ กิ ดการฝุาฝืนมาตรฐานจริย ธรรมที่ก าหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงานองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลดอนช้าง และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะนาพา
หน่วยงานไปสู่ความสาเรจจตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็น ภาษาต่า งประเทศซึ่ง มีก ารกล่ าวถึง อย่ างกว้า งขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานั กวิชาการ
และผูค้ นในสังคมไทยต่างได้ให้คาจากัดความ หรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกัน
ออกไป ดังนี้
สารานุก รมวิก ิพ ีเ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ายความหมายไว้ว ่า ผลประโยชน์
ทับ ซ้อ น (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง
ผูใ้ ห้นโยบาย หรือผูอ้ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้ง
รวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการทาหน้าที่อย่าง
ยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มหี ลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิดภาพที่
ทาให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม
(Civil Society)
ผาสุ ก พงศ์ไพจิต ร ได้อธิ บายความหมายของ ผลประโยชน์ทับ ซ้อน หมายถึง การทับ ซ้อนของ
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะ
จะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันกจอยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทาน
ธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่ อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะ
ประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะ
ประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ บ ริษัท ผู้ช นะประมูล สามารถหากาไรเกินควรได้ การ
คอร์รัปชัน่ ในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่น ที่สาคัญของนักการเมือง
และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
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Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรม แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู้อานวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คานิยามของคาว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเหจนได้ว่ า
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓
ประการ คือ
องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่
ทาให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ กจแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้ง นั้ น เช่ น การหางานใหม่ที่ มี รายได้ ที่ ดี ก ว่ า เก่ า แต่ปั ญ หาจะเกิ ด ขึ้น กจ ต่อ เมื่ อผลประโยชน์ นี้ไ ปแย้ ง กั บ
ผลประโยชน์สว่ นรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
หรือ เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจาก
การมีตาแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ ป ระกอบสุ ด ท้ า ย คือ เมื่อ ผลประโยชน์ ที่ขั ด แย้ง นั้ นไปแทรกแซงการตั ด สิน ใจ หรื อ การใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว
จึงเหจนได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิ ชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง
เลื อกเอาอย่า งใดอย่ างหนึ่ ง ซึ่ งท าให้ตั ดสิ น ใจได้ ย ากในอั น ที่จ ะปฏิบั ติห น้ าที่ ใ ห้ เ กิ ดความเป็ นธรรมและ
ปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรั บ ผลประโยชน์ ต่ า งๆ (Accepting benefits) คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับ หน่วยงาน การใช้งบประมาณ
ของรัฐเพื่อจัดซือ้ จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่นื ตอบแทน
2. การท าธุ ร กิ จกั บ ตัว เอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่ สัญ ญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ ที่

เจ้าหน้าที่ข องรั ฐ มีส่ว นได้เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ท ากั บ หน่ว ยงานที่ตนสั งกั ด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ ที่ ท าให้
หน่วยงานทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษี ยณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
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4. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรื อการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยอาศัย ตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญ หาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานทีต่ นสังกัดอยู่
5. การรับ รู้ข้อมูล ภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนกจรีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐ กจรีบไปซื้อที่ดินเพื่อเกจงกาไร
และขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่ น การน าเครื่ อ งใช้ ส านั ก งานต่ า งๆกลั บ ไปใช้ ที่ บ้ า น การน ารถยนต์ ใ นราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์สว่ นตัวและประโยชน์สว่ นรวม
จะเหจนว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความ
ขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการ

ทางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Selfdealing) หรือเป็นคู่สัญญา
(Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด
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การทางานหลังจากออกจาก
ตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัตขิ องหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private

การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทาง
การเมือง (Pork-belling)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน
พื้นที่ตนเอง หรือการใช้งบ
สาธารณะ เพื่อหาเสียง
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปูองกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มัก
กาหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่ว นบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และ
ประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สนิ ของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์สว่ นตัวกับผลประโยชน์สว่ นรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวกจช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเหจนช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้งา่ ยขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลาย
ความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชน
จะมีต่อระบบราชการ
(4) ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานหลังพ้นตาแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปูองกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลับ
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตาแหน่ง ดังกล่าว
แล้ ว รวมถึ ง ปู อ งกั น การใช้ สิ ท ธิ ใ นการติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานราชการในฐานะที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง ส าคั ญ ใน
หน่วยงานราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกส าหรั บ การบั ง คั บ ใช้ (Enforcement)
กฎระเบียบ ทีก่ าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพี ย งพอเพราะในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด กฎระเบีย บที่ เ กิ ดขึ้ น กจ ต้อ งท าหน้ าที่ สอบสวนข้อ เทจ จจริง ก่อ นที่ จ ะ
ดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป
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การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึง
การที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็น
ธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุก
คนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และ
ประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูง
จะต้องเคารพในความคิดเหจนของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเหจนและให้สมาชิกขององค์กรมีสว่ นร่วม ในการตัดสินใจ
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ควบคู่ไ ปกั บ การสร้างระบบการบริห ารจัดการที่ดีกจ คือ ประการแรก การปรับ ปรุงกฎหมายให้
ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมได้ทัน ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้มีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูก
แทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์
ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจน
ในการชี้นาพฤติก รรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอัน
ก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม วิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริม
ภาคประชาสัง คมให้เ ข้ม แขจ ง เป็น องค์ก รแบบเปิด สมัค รใจในการรับ สมาชิก มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการ
ดาเนินงานและมีจิตสานึกที่เสี ยสละในการทางานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคม
เหล่ า นี้ จะมี บ ทบาทส าคั ญ ในการเคลื่ อ นไหวเพื่อ การมี ส่ว นร่ ว มและตรวจสอบการด าเนิ น งานของภาค
สาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง

2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเหจนผิดเป็นชอบหรือเหจนกงจักรเป็น ดอกบัว
โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคม
และส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆมีก ารบัญญัติเ กี่ยวกั บจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทาง
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ปฏิบัติเพื่อปูองกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม
มีค วามชัดเจน สมาชิก ของแต่ล ะกลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติไ ด้ พร้อมกับ มีบ ทลงโทษสาหรับ ผู้ที่ไ ม่
ปฏิบัติตาม
ความชัด เจนเกี่ ย วกั บ รายละเอีย ดของหลั ก เกณฑ์ท างจริ ย ธรรม หรื อบรรทัด ฐานส าหรับ ก ากั บ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ าราชการ และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ างๆเป็ นสิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชีแ้ นะว่าบุคคลที่มตี าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่
พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม
โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้น
เรียน การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเดจนที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและ
ปลู ก ฝั ง สมาชิ ก ของสั ง คมโดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ อั น จะท าให้ ส มาชิ ก ของสั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปราม
ผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ
ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันกจคือการกาหนดบทลงโทษสาหรับผู้ที่มคี วามผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วย
ลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้นอ้ ยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การ
รวมตั ว กั น จั ด ตั้ งองค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่า งอิ ส ระ ส าหรับ ด าเนิน กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ว นรวม รวมทั้ งส่ ง เสริ ม
สื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถมีจติ สานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแขจงซึ่งภาคประชาสังคมที่มี
อานาจต่อรองงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่ วงดุลอานาจและตรวจสอบการดาเนิ นงานของนัก การเมืองและ
เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ระดั บ สู ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะสามารถยั บ ยั้ ง ปั ญ หาผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของ
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติท างกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มี
ความครอบคลุ ม การแก้ ไ ขข้อกฎหมายและการบังคับ ใช้จะต้องมิใ ห้เกิดความลัก ลั่น ปิดช่องโหว่ของ
กฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝุายให้มากที่สุดรวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทางาน มี
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมี
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่ เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎ
กติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเปูาหมายในการทางานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการ
บริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
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3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
1.
นักการเมือง






2.
ข้าราชการ
ประจาและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ


ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึน้ เป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูง
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
การแต่งตั้งคนสนิท /พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ตนเอง ญาติ/พวกพ้อง

 การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติข้ึนเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
 การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามัน
 การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียก
รับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดิน
ในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึง ได้ร่ว มมือ และให้ค วาม
ช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้า
ประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน
ในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทาธุรกิจกับ
สถาบันการเงิน
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานกจจะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษี
เท่านั้น
 การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือ
การจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า
หรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินกิ ส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการลจอคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดย
ผูม้ ีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะลจอคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิว
ที่ลจอคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

 คณะกรรมการตรวจรั บ ผลงานท าหน้าที่ เ สมื อนเป็นนายหน้าให้แก่ บ ริษั ท ที่ป รึก ษา โดยรั บ
รายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเดจนที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคน
อื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.
3.1 การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการ
 สมาชิกสภา/ผูบ้ ริหารท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
ท้องถิ่น
 ญาติ /ภรรยา (อาจไม่ไ ด้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกั บ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบริษัท ห้าง
ร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่ เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ใน
กรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
 ผูบ้ ริหารสภา/ผูบ้ ริหารท้องถิ่นหาประโยชน์สว่ นตัวจากการเกจงกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของ
การใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่
ตนเองมีที่ดนิ อยู่เพื่อขายที่ดนิ ของตนเองในราคาที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพืน้ ที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนปูายและชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศให้
ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝุาย
บริ ห ารกลั บ ไปมี ส่ว นในการใช้ ง บประมาณส่ งผลต่อ การท าหน้า ที่ ใ นการตรวจสอบและใช้
วิ จ ารณญาณในการตั ด สิ น ใจอนุ มั ติ เ อนเอี ย งจากความถู ก ต้ อ งและประโยชน์ ส าธารณะ
เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน
การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว
นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ ข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานเพื่ อ แสวงหาประโยชน์ แ ก่ ต นเองหรื อ พวกพ้ อ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่
ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางานส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตน
6. การรั บ สิ น บนหรื อ รั บ ของขวั ญ ในรู ป ของเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ใด ส่ ง ผลให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ เ อื้ อ
ประโยชน์

แก่ผู้ให้สนิ บนหรือบุคคลอื่น

7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมา
รับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผูใ้ ช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้รว่ มงานแสวงหาประโยชน์สว่ นตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มชิ อบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์สว่ นรวม
13. การเรี ยกร้ องผลตอบแทนจากการใช้ อิ ทธิ พลในต าแหน่ งหน้าที่ เพื่ อส่งผลที่ เป็ นคุณแก่ฝุ ายใดฝุ ายหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีสว่ นได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ
ผูอ้ ื่น
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15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อานาจ
หน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าหน้ าที่ถื อว่ าเป็ นการประพฤติ มิช อบ จึ งเป็น การขัด แย้ง กั น ระหว่า งผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สว่ นรวมได้ดว้ ยเช่นกัน
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อ่นื ใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มี
มูลค่า) ที่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อ่นื ใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญ ที่ส ามารถคิด ราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่ พั ก การเดินทาง อุ ป กรณ์เ ครื่ องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่อ งใช้ส่ วนตัว บัตรก านั ล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้ วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
 แนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับ
ของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น ประกาศคณะกรรมการปูอ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
แห่ง ชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2543 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้
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กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุป
แนวทางสาคัญได้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
อันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรับ ของขวั ญ หรือประโยชน์อื่ นใดจากญาติซึ่งให้โ ดยเสน่หาตามจานวนที่เ หมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
1.2 การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่น ใดจากบุค คลอื่น ซึ่ง มิใ ช่ญ าติที่มีมูล ค่า ในการรับ จาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่นื ใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ นใดตามข้ อ 1. ให้ใ ช้ บั งคั บ แก่ ผู้ซึ่ ง พ้ นจากการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ า มเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ข องขวั ญ แก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มมี ูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เหจนเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดจากผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้
ตามปกติประเพณีนยิ มและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวั ญ
เพื่อเป็นการปูองกันการฝุาฝืน กฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในทางปฏิบัติ
 เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเกจบไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
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1. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรกจตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่ส ามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ลจอตเตอรี่ หุน้ พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
 ถ้ า ท่ า นทางานอยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู่ ใ นข่ า ยที่ ต้ อ งได้ รั บ ความไว้ ว างใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคล
กลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขั ด แย้ ง ระหว่ างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส าธารณะแล้ว ผลประโยชน์ส่ ว นตนที่ไ ด้ รั บ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุน้ ให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกาหนดนโยบายด้านนี้ อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทา
ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”
ดังนัน้ องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิด ชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ย งธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพ รับข้าราชการ ไม่ว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นนั้ จะมีค่าเพียงเลจกน้อยกจไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรูส้ ึกผูกพันหรือ
พันธะกับผูใ้ ห้ และอาจก่อให้เกิดความ เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
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2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือ
บุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ
2) บทบาทหน้ า ที่ ข องท่ า นในองค์ ก ร : ถ้ า ข้ า ราชการนั้ น ๆท างานในขอบข่ า ยที่ อ่ อ นไหวและต้ อ งการ
ความเชื่อถือไว้ว างใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เ กี่ย วกับ การได้ป ระโยชน์หรือเสีย ประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่าน
มิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กาหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญ และหรือ
ผลประโยชน์นนั้ ๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเกจบ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท
ทั้งนีใ้ ห้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเกจบรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็น
ทรัพย์สิน
ของส่วนราชการหรือไม่
 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้ว ยการรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริย ธรรมอาจถู ก ลงโทษตั ก เตื อน ตัด เงินเดือน จนกระทั่งถึ งไล่ ออกขึ้ นกั บ ความร้ ายแรงของการฝุ าฝื น
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นนั้ ๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์
ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้า หน้าที่ภาครัฐ นั้นๆรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ซึ่งมี ผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู้ ห้โดย
มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วม
ในการรับโทษทางอาญาด้วย
 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ
และต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
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1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ า ราคาของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ น้อ ยกว่ า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจู งใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึน้
- การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอาจท าให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ า งรวดเรจ ว และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใ ดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบั ติตอบแทนเกิน
กว่ามาตรฐานที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาด
และเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการ
ปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ
“การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับ
สินบน
- การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ ม ากที่ เ ราจะรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผรู้ ับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิ เสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทาลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆกจทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันกจไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้
คาแนะนากจตาม”
“ฉันไม่เหจนมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนัน้ ฉันกจไม่ได้ฝาุ ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูกดาเนินการ
ทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มชิ อบ
 สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่ว ยงานภาครัฐ หนึ่งส่งนักทรัพ ยากรบุ ค คลที่ท าหน้าที่จัดซื้ อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เ ข้าร่วม
สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่ มี บุ ค ลิ ก เป็ น Personnel planner ซึ่ ง บริ จ าคโดยโรงงานผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น คู่ ค้ า กั บ หน่ ว ยงาน เจ้ า หน้ า ที่
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ได้เ กจ บ ของรางวั ล นั้ นไว้โ ดยไม่ไ ด้รายงานหน่ วยงานเนื่องจากคิดว่ าเป็นรางวัลที่ต นชนะจากการเข้าร่ว ม
กิจกรรมการสัมมนา
ผูบ้ ังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนา
เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการ
อย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
 โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเดจนการตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีคา่ ราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผูใ้ ห้มอี ัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร
 บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์
ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่ว ยงานหลายแห่ง จะอนุญ าตให้รับ ของขวัญ ได้ ซึ่งถือว่า เป็นของที่ระลึก
ในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรกจตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กร
ของท่านเอง
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
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บทที่ ๓
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นบุคคลและผลประโยชน์สว่ นรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สั ญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญ ญาที่ทากับ หน่วยงานของรัฐ ที่เ จ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ใ นฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี อานาจกากั บ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง
เจ้าหน้ าที่ผู้นั้น ปฏิบัติ หน้าที่ใ นฐานะที่เ ป็น เจ้าหน้ าที่ของรัฐ มีอ านาจ ก ากั บ ดูแล ควบคุ ม
ตรวจสอบ
(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มหรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้
นั้นสังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมี
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นนั้
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การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

(๑) เป็ น คู่ สั ญ ญา หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ เ ข้ า มาท าสั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานรั ฐ มี ฐ านะเป็ น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้องดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
(๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือก
ประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้า
ไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการปูองกันในกรณี ที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับ
ความเสียหาย
(๓) การเป็ น หุ้ น ส่ ว นในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้าง
หุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์
ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบ้ ริหารส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริ ษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๕) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
เป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
สัญญาสั มปทาน หมายถึง สัญ ญาที่เอกชนได้รับ อนุญาตจากรัฐให้
ดาเนินกิจการ ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้
 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
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การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐ และ ทาสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม
(๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมีส่วน
ได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐ มนตรี ผู้บ ริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กั บตัวการที่เ ป็นเอกชนในธุ รกิจ
เอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผูบ้ ริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน

ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งห้ามดาเนิน
กิจการ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ได้บัญญัติห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์สว่ นรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น คู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่
สมรสของ เจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ ในต าแหน่ ง เข้ ามาเป็ นคู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ หน่ว ยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ใน ต าแหน่ง ได้ อ าศั ย อ านาจหน้า ที่ โ ดยมี เ จตนาหรื อความประสงค์ ที่ จ ะให้ ต นได้ รั บ
ประโยชน์ หรือเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บุคคลอื่นๆโดยการใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนิน
กิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง
การที่คู่ สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
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(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบ้ ริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไป
ลงทุนโดยการมีหนุ้ ในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่
นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ า มคู่ ส มรส (ภริ ย าหรื อ สามี ) ของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ รั บ สั ม ปทาน หรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง
สัมปทาน หรือเข้าเป็ นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือเป็นหุน้ ส่วนที่ถือหุน้ ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะดังกล่าว
(6) ห้ามคู่ส มรส (ภริ ย าหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในตาแหน่ งนายกรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรี
ผู้บ ริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ไปมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในฐานะต่ า งๆเป็ น กรรมการ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ใ น
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์
ส่ว นรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบั ติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่
ตนเองได้อยู่ใ นสถานะของเอกชน ที่ไ ด้ท าธุ รกิจหรือท าการค้าไว้กั บ รัฐ โดยจะต้อ ง
ตรวจสอบการเป็น คู่สั ญ ญากั บ รัฐ การรับ สัม ปทานจากรัฐ หรือ การเป็นกรรมการ
ผูจ้ ัดการ การถือหุน้ หรือการเป็นหุน้ ส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และ
จะต้องสารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากาหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบ
ก่อนเข้าสู่ตาแหน่งว่าจะต้องดาเนินการต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้ นอย่างไร มิให้ขัด
ต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่ง
นายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู้บ ริหารส่วนท้ องถิ่น ในขณะที่ด ารงตาแหน่งตามข้างต้ น
จะต้ อ งไม่ ด าเนิ น กิ จ การใดๆที่ เ ป็ น การขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คล กั บ
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมตามที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรา ๑๐๐ แห่ ง กฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการทาความเข้าใจกับคู่
สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการ
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ดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่
กฎหมายบัญญัติวา่ เป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของคู่สมรส ทาให้
คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ
ทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจาคุก ปรับ หรือ
ทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
๓. การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่
ถึงสองปี) มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกั นและ
ปราบปรามการทุจริต ได้บัญญั ติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิใ ห้ดาเนินกิจการที่เ ป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินการนั้น
ต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นได้พ้นจากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในต าแหน่ ง นั้ น ๆแล้ ว การห้ า มในส่ ว นนี้ ไ ด้ ห้ า มการด าเนิ น กิ จ การของคู่ ส มรสของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย
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บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และ
บทลงโทษ
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลาดับ
1.

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา ๑๒๓/๒ ผูใ้ ดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข ององค์ ก ารระหว่ า งประเทศ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทา
การหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบ
ด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวติ

ปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาทหรือประหารชีวติ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สบิ
มาตรา ๑๒๓/๓ ผูใ้ ดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์ก ารระหว่างประเทศกระทาการหรือไม่กระทาการ
อย่าง ใดในตาแหน่ง โดยเหจนแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก
รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาท
ถึงสี่แสนบาท

ปี หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจา
ทั้งปรับ
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ลาดับ

กฎหมาย
มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรื อโดยอิท ธิพ ลของตน
ให้ก ระท าการหรือ ไม่ก ระท าการในหน้า ที่อัน เป็น คุณ หรือ เป็น โทษแก่
บุคคลใด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้ าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิง
การกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องกับ
นิติบุคคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคล
ดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปูองกันมิให้มีการกระทา
ความผิ ดนั้ น นิ ติ บุ ค คลนั้ น มี ค วามผิ ด ตามมาตรานี้ และต้ อ งระวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่
ได้รับ

ผู้ถูกบังคับใช้

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป

บทลงโทษ

ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจา
ทั้งปรับ

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ จาคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
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ลาดับ

2.

กฎหมาย
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง
ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนาม
ของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนัน้ หรือไม่กจตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจ
กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา
กั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ
หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนีไ้ ม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้ อ ม หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้ าห น้ าที่ ข อง รั ฐที่ คณ ะ กร ร มก า ร
ป . ป . ช . ป ร ะ ก า ศ ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
(ปั จจุ บั นก าหนดต าแหน่ งนายกรั ฐมนตรี จาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน
รัฐมนตรี) การกระทาของคู่สมรสให้ถือ
หกหมืน่ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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กฎหมาย
(๔) เข้ า ไปมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในฐานะเป็ น กรรมการ ที่ ป รึ ก ษา ตั ว แทน
พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งในธุ ร กิ จ ของเอกชนซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่ ห รื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง โดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรค
หนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว
เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่ น ใดจากบุ ค คลนอกเหนื อ จากทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อั น ควรได้ ต าม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบัง คั บที่ออกโดย อาศัยอานาจตามบทบัญญั ติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น

ผู้ถูกบังคับใช้

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทลงโทษ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผดู้ ารงตาแหน่ง
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
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3.

กฎหมาย
ใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดย
อนุโลม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึด มั่นในจริย ธรรมและยืนหยั ดกระท าในสิ่ง ที่
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อ
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและคณะกรรมการจริ ย ธรรม ในกรณี ที่ ก ารด ารง
ตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่
เสียหาย
ข้อ 5 ข้าราชการต้อ งแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ
พี่ น้ อ ง พรรคพวก เพื่ อ นฝู ง หรื อ ผู้ มี บุ ญ คุ ณ ส่ ว นตั ว มาประกอบการใช้
ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง

ผู้ถูกบังคับใช้

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน

บทลงโทษ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผดู้ ารงตาแหน่ง
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
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กฎหมาย
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่ ก ระท าการใด หรื อด ารงตาแหน่ ง หรือ ปฏิบั ติก ารใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการกระทา
ดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนัน้
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้ าราชการ
ต้อ งยึ ด ถื อ ประโยชน์ ของทางราชการเป็ นหลั ก ในกรณี ที่มี ความขั ดแย้ ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทาง
ราชการและประโยชน์สว่ นรวมเป็นสาคัญ

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผดู้ ารงตาแหน่ง
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
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ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
จนและประโยชน์สว่ นรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะ
รับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่ไ ม่ว่าจะเกี่ ย วข้องหรือไม่เ กี่ย วข้องกั บ การปฏิบัติหน้า ที่
หรื อ ไม่ กจ ต าม เว้ น แต่ เ ป็ น การให้ โ ดยธรรมจรรยา หรื อ เป็ น การให้ ต าม
ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรม
หรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
อย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไข
ช่องว่างดังกล่าวโดยเรจว

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ
ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
เรือน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน
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(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สนิ สิทธิ หรือ
ประโยชน์อ่นื ใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่น
ถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง
ทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเ ศษให้แก่ญ าติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผูม้ ีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมไม่เหจนแก่หน้าผู้ใด
ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่ า งเคร่ ง ครั ด และรวดเรจ ว ไม่ ถ่ วงเวลาให้ เ นิ่ นช้ า และใช้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเทจจจริง
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อ การอื่น อันไม่ใช่การ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอือ้ ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

ผู้ถูกบังคับใช้

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการพล
เรือน

บทลงโทษ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หากพบเหจ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี พ ฤติ ก รรมที่ จ ะน าไปสู่ ก ารทุ จริ ต ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห รื อ
มีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถดาเนินการ
แจ้งหน่วยงานต่างๆได้ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาความผิด
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด
2. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพท์สายด่วน : 1567
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th
4. ศาลปกครอง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111
โทรศัพท์สายด่วน : 1355
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th
5. สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100
เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

6. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 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. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตาบลดอนช้าง
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตาบลดอนช้าง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4342-4305
เวปไซต์ : Donchang.go.th
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2. ขั้นตอนการดาเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

คณะกรรมการจริยธรรม

ประจาส่วนราชการ
เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ไม่ฝ่าฝืนประมวล

ที่นาไปสู่การมี
ส่งเรื่อง

ผลประโยชน์ทับซ้อน

ยุติเรื่อง

จริยธรรม

หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ

สั่งการ

รายงาน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ

-โทษทางวินัย
ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม

- ว่ากล่าวตักเตือน

- ทาทัณฑ์บน
- ให้รับการพัฒนา

ความเห็น)

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มอี านาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อพบเหจนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นาไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝุาฝืน
ประมวลจริ ย ธรรม สามารถร้ อ งเรี ย นหรื อ แจ้ ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ คณะกรรมการจริ ย ธรรม
พิจารณาได้
2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังกลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรมให้ดาเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเทจจจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเหจน
ต่างๆ แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัย แล้วหากเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วน
ราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณี
หรือหากวินจิ ฉัยแล้วการกระทานัน้ ไม่ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม กจให้สั่งยุติเรื่อง
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บรรณานุกรม
การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์ก ารบริหารส่วนตาบลดอนช้าง ได้จัดทาตามแนวทางของ
สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
ความหมายและแนวทางในการปูองกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก
- วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก
- บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
- บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร
หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
คู่มอื : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสาหรับคณะกรรมการจริยธรรม
บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
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