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คำนำ
ปั จ จุ บั น ปั ญหาการทุจ ริ ตและประพฤติ มิช อบ หรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่ว โลกก าลั ง
ประสบอยู่ซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้าที่
ย่อมจะสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานและประเทศชาติ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อน เป็ น การรวบรวมหลักการและแนวคิดพร้อมตัวอย่างเพื่อการบริหารจัดการระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส าธารณะ ที่มีผ ลต่อการปฏิ บัติห น้า ที่ ข องเจ้ าหน้ า ที่ ของรั ฐ ซึ่งเป็ น
สถานการณ์ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ และได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ ผลประโยชน์ ส่วนรวมในหลายรูปแบบ
ไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างประจา ทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รวมทั้งผู้ที่สนใจ
ศึกษาแนวทางเกี่ย วกับ การปฏิบั ติงานเพื่ อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้ อนในการบริห ารและการปฏิบั ติ ง าน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ

๑

สำรบัญ

๒

บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๔

บทที่ ๒ กฎหมายหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๑

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๗

เอกสารอ้างอิงในการจัดทาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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บทที่ ๑
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ของส่วนรวมแต่ซ่อนเร้นหรือปิดบังไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของ
ส่วนบุคคล ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน (Conflict of interest) ระหว่างผลประโยชน์ของส่วนตน
และผลประโยชน์ของส่วนรวม หมายความว่า บุคคลที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการกิจการเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้
มีผลต่อการตัดสินใจหรือมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิ ดชอบอยู่และส่งผลต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดชั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต
ควำมขั ด แย้ ง (Conflict) สถานการณ์ ที่ ขั ด กั น ไม่ ล งรอยเป็ น เหตุ ก ารณ์ อั น เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ บุ ค คล
ไม่สามารถตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรื อของกลุ่ มที่ ต นเองเกี่ ยวข้อ ง ผลประโยชน์เป็นสิ่ งจูงใจให้ คนเรามี
พฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง
มีตาแหน่ง หรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
ลั กษณะการปกครองท้อ งถิ่น และให้ ความหมายรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลู กจ้างของส่ ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจ หรือได้รับมอบหมายให้ใช้อานาจ
ทางการปกครองของรั ฐ ในการด าเนิ น การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ตามกฎหมายไม่ ว่ า จะเป็ น การจั ด ตั้ ง ขึ้ น
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และกิจการอื่นของรัฐ (พ.ร.บ. ปปช.ม.๔)
พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าของรัฐควรมีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน
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๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกานัลจากร้านค้า
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรั พย์ สิ น ของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่ วนตน เช่น การใช้รถยนต์ห รือคอมพิว เตอร์ของ
ราชการทางานส่วนตัว
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการนาข้อมูลลับของทางราชการไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ หรือนาไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านั้น
๖. การทางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่
๗. การทางานหลังเกษียณ คือการทางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพล
จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
เจ้าหน้าที่รัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐสองสถานะ คือ เป็นผู้ใช้อานาจรัฐ และ ประชาชน ในฐานะผู้ใช้
อานาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรต้องมีกฎหมายให้อานาจ และในฐานะประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรก็ได้
ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการใดที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัว กับประโยชน์
ส่วนรวม และเจ้าหน้าที่รัฐพึงหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
๑. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม
ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง
๒. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง
๓. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ทาให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
๔. มีความจาเป็นในการรักษาตัวรอด เพื่อลดการเผชิญปัญหา เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้
๕. โครงสร้างทางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายตรวจสอบยังขาดความเข้าใจ
และระบบการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
๖. ปัจจัยด้านกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันและป้องปราม
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน (Conflict of interest) เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตัว และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อนที่เกิ ดขึ้ น จริง Actual มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนที่เห็ น Perceived & Apparent เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็ น ว่ า มี
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งแสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
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๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้ า ที่ ทั บ ซ้ อ น Conflict of Duty หรื อ ผลประโยชน์ เ บี ย ดซ้ อ นกั น Competing Interests
มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิด จากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปั ญ หาได้ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในหน่ ว ยงานที่ มี ก าลั ง คนน้ อ ยหรื อ มี เ จ้ า หน้ า ที่ บ างคนเท่ า นั้ น
ที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้ประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้ าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง อคติต่อ
คนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักกำร ๔ ประกำรสำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่
ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิ บั ติ ต่ อ แต่ ล ะบุ ค คลเป็ น กลาง ไม่ มี อ คติ ล าเอี ย งด้ ว ยเรื่ อ งศาสนา อาชี พ จุ ด ยื น ทางการเมื อ ง เผ่ า พั นธุ์
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่าง ๆ
เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อความสั มพัน ธ์ที่อาจมีผ ลต่อการปฏิบัติห น้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่ ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบส่ ว นบุ ค คลและปฏิบั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า ง การแก้ ปั ญ หาหรื อ จั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
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นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรั บผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการ ดังนี้
๔.๑ ให้ข้อแนะนา และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
๔.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
๔.๓ ป้องกันไม่ให้ ข้อมู ล เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้ มีผู้นาไปใช้
ในทางที่ผิด
๔.๔ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
๑) มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
๒) กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
๔) วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้อง
ทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางานเป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จากั ดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๑.๑ การระบุ ว่าในการทางานของหน่ว ยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ ยงต่อการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
๑.๒ เป้าหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
๑.๓ การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และ
ทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
๑.๔ ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)
ธุรกิจส่วนตัว / ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ
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องค์การอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทางานเสริม ความเป็นอริ การแข่งขันกับคนอื่น
กลุ่มคน
๑.๕ ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญ าต
การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน สิ่งของ
สนั บ สนุ น ช่ว ยเหลื อผู้ เดือดร้ อน การตัดสิ น ข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่ส าธารณะหรือสื่ อมวลชนให้
ความสนใจเป็นพิเศษ
๑.๖ การระบุผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ ต้ อ งพิ จ ารณานิ ย ามและข้ อ ก าหนดทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๒.๑ องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทั บซ้อนคือ ความตระหนั กของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กร และยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และ
ในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้)
๒.๒ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ
๒.๓ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓. ให้ การศึกษาแก่เจ้ าหน้ าที่ และผู้ บริห ารระดับต่ าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๓.๑ เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กรเอกชนที่มาทาสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง
รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๓.๒ ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัว อย่ าง
ที่ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ
การร่วมทางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็น ต้น นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัว
และเอาใจใส่ ของผู้ บ ริ ห าร รวมถึงกลยุ ทธ์การจัดการที่มีประสิ ทธิภ าพจะมีส่ ว นอย่างส าคัญในการช่ ว ยให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
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๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๔.๑ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่
ในตาแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
๔.๒ ผู้บริหารต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไร
คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะ
ของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๕.๑ ประเด็น ส าคัญ คือ ภาพลั กษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้ มีส่ ว นได้เสี ย เนื่องจาก
ไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้น
ก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
๕.๒ การทางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐ
จะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่ อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิ ดที่ผู้ทาธุ รกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ ทา
สัญญาด้วย
๕.๓ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุ จุ ด เสี่ ย งและร่ ว มกั น พั ฒ นากลไกป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา ขอรั บ ฟั ง ความเห็ น ต่ อ ร่ า งนโยบายการจัด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้
จะทาให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได้
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการ
ทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มี ส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้
จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึก
เป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการ
สื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่ งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยง
และมาตรการและผลการทบทวนหรื อ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงต้ องสื่ อสารให้ เ จ้า หน้ าที่ผู้ ปฏิ บัติ ให้ เข้ า ใจ และ
ปรั บ เปลี่ ย นการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั น โดยอาจพั ฒ นาระบบสนับ สนุ น เพื่ อ ช่ ว ยพั ฒ นาทั ก ษะและการให้
คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
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กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน
จั ดโปรแกรมการพัฒ นาข้าราชการ เพื่อให้ ตระหนักในความส าคัญและผลั กดันให้ เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทาไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระทาผิด
จัดให้มีการฝึกอบรม พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการ
หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับ
ข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ งทักษะในการสนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน
เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best Practice Target)
๑. หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
๒. จั ด กลไกสนั บ สนุ น (Robust Support) เพื่ อ ลดการรายงานและการรั บ รู้ ที่ ผิ ด พลาด ให้
คาปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
๓. โครงสร้ างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์ส าธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร
๔. นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
๕. มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๒
กฎหมำย หลักเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้องกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กฎหมำย หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
๑. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มำตรำ ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ดาเนินคดี
(๒) เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรือผู้ ถือหุ้น ในห้ างหุ้ นส่ วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ ภ ายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่ว ยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ต าแหน่ ง ใดที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ด าเนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยถือว่า
การดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มำตรำ ๑๐๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จ าหน่ ายได้ในบริ ษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ตามมาตรา
๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มำตรำ ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
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มำตรำ ๑๐๓ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
บทลงโทษ
มำตรำ ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓
ต้องระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เ ห็ น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ งชาติ เรื่อง หลั กเกณฑ์ก ารรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ
จึ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละจ านวนทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลได้
โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
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(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่ าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บัง คับบัญชา
เห็ น ว่าไม่มีเหตุ ที่ จ ะอนุ ญาตให้ เจ้ าหน้ า ที่ผู้ นั้ นยึ ดถื อ ทรั พย์สิ นหรื อ ประโยชน์ดั ง กล่ า วนั้น ไว้ เป็ นประโยชน์
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมี ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รั ฐ วิส าหกิจ หรื อผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ดของหน่ ว ยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ นั้นสั งกัดโดยทั น ที
ที่สามารถกระทาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้ บั งคับ บั ญชาหรื อผู้ บริห ารสู งสุ ดของรัฐ วิส าหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ นั้น แก่ผู้ให้ โดยทัน ที ในกรณีที่ไม่ส ามารถคืนให้ ได้ให้ เจ้า หน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่ งมอบทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ที่ ไ ม่ มี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจถอดถอนให้ แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
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ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้หรือกระทา
ในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม
๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๔.๑ ส่วนคาปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๔.๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการ
ป้องกันปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ หมวด ๒ ดังนี้
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดย
อย่างน้อยต้องวางตน
(๓) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการ
ที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง
การรับจ้างทาของ การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกันด้วย
ข้อ ๕ ให้ ข้าราชการต้ อ งแยกเรื่ อ งส่ ว นตัว ออกจากต าแหน่ ง หน้ าที่ แ ละยึ ด ถื อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

๑๔

คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

(๑) ไม่ น าความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว ที่ ต นมี ต่ อ บุ ค คลอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ญาติ พี่ น้ อ ง
พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่ ก ระท าการใด หรื อ ด ารงต าแหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส่ ว นตั ว ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าไว้
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชภากรและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(๑) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังตารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรื อให้แก่บุคคล
ทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี
อคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างตรงไปตรงมา
โดยอย่างน้อยต้องวางแผน
(๑) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้ หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๒) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์
อื่น ใดแทนบุ คคลอื่น อัน เป็ น การเลี่ ย งกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่ งดังกล่ าวแทนตนเพื่อปกปิด
ทรัพย์สินของตน
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน

๑๕

คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

(๑) ไม่เอาประโยชน์เป็น พิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(๒) ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
ข้อ ๙ ข้าราชการต้อ งปฏิบั ติต ามกฎหมายว่ าด้ว ยข้ อ มูล ข่ าวสารของทางราชการอย่ า ง
เคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน
(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

๑๖

คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

บทที่ ๓
แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดารงตาแหน่งที่มีบทบาท
สองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาวของสมชาย
เป็ น ผู้ ส มั ค รสอบคนหนึ่ ง ด้ ว ย ซึ่ ง ในกรณี นี้ ถื อ ว่ า เกิ ด “การด ารงต าแหน่ ง อั น หมิ่ น เหม่ ต่ อ การเกิ ด ปั ญ หา
ผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การกระทาความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้ว แต่นายสมชายสามารถวางตัว เป็นกลางมิได้ช่ว ยเหลื อ
บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์ จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จาก
การเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คาปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal)
เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้า ทางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบ
คัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการ
ถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม
๑. กาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
๓. การกาหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็น เงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสม
และได้มาโดยมิชอบ
๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทาอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตาแหน่งราชการ เป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้ดารงตาแหน่งทางราชการนาข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออก
จากตาแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดารงตาแหน่ง
สาคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางาน มี ๖ ขั้นตอน ดังนี้

๑๗

คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เผยแพร่ น โยบายการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผูร้ ับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
๓. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
๖. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. การเตรียมตัวก่อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้บังคับบัญชาจะต้องสารวจตรวจสอบสถานะ
ของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งว่า บุคคลดังกล่าวเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
ในลักษณะที่เมื่อได้รับ แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้ าที่ของรัฐ แล้ว จะเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น
การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรื อบริ ษัทที่เข้าเป็ น คู่สั ญญากับ หน่ ว ยงานของรัฐ การเป็นผู้ รับสั มปทานหรือคงถือ ไว้ซึ่งสั ม ปทานจากรั ฐ
หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว การเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ ของธุร กิจ ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่ว นรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
นอกจากจะสารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแล้วยังต้อง
สารวจตรวจสอบคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย ว่าได้มีการดาเนินกิจการใด ๆ อันเป็น
การทาแทนบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งด้วย
๒. การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ การดาเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐ จะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในสถานะที่
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เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หากรู้ว่าตนเองเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็ กน้อย
จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา
คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอกชน ซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ ของธุร กิจ ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่ว นรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๓. การดาเนินกิจการหลักจากพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา ๑๐๐ ได้กาหนดห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา
๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้การห้ าม
ดังกล่าวได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย
๔. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๑) ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ผู้ ใดรับ ทรั พย์สิ นหรื อประโยชน์อื่น ใดจากบุ คคลนอกเหนื อ จาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาซึ่งมีดังนี้
-รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ านวนที่ เ หมาะสม
ตามฐานานุรูป
-รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
-รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๒) ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ วั ฒ นธรรม เช่ น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด
๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓
๔) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
๖) ถ้าของขวัญหรื อผลประโยชน์ มีค่ า ทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ ส่ งมอบเป็ น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์ส าธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญ าตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะดารง
ตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
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๗) ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่าของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
๘) ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
๙) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
๑๐) เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่า จะอยู่ในสถานการณ์
ใด ๆ
๕. กรณี ที่ ต นมี กิ จ การที่ ต้ อ งด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว ต้ อ งขอถอนตนออกจากการเป็ น เจ้ า หน้ า ที่
ทีเ่ ข้าไปเกี่ยวข้อง
๖. การสร้างความเข้าใจ ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสิ่งใด
ควรทาหรือไม่ควรทา
๗. การสร้างจิตสานึก ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตสานึกให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตระหนั ก
ถึ ง บุ ญ คุ ณ ของแผ่ น ดิ น และต้ อ งก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล ซึ่ ง
หลักธรรมาภิบาลในการบริการองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) นั้น เป็นเครื่องมือในการสร้างคน
ให้มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจริยธรรม มีจิตมุ่งบริการ มีความมุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อส่วนรวม
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เอกสำรอ้ำงอิงกำรจัดทำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : กลุ่มงาน
คุ้มครองจริยธรรม สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สานักกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ. (๒๕๕๖)
คู่มือการปฏิบั ติส าหรั บ เจ้ าหน้ า ที่ข องรั ฐ เพื่ อ มิ ให้ ด าเนิ น กิจ การที่ ขัด กัน ระหว่า งประโยชน์ส่ ว นบุ คคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต. นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓. คู่มือดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะอนุกรรมการจัดทาดัชนี
วัดความโปร่ งใส หน่ ว ยงานภาครั ฐ ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
กรุงเทพฯ, ๒๕๕๕.
ณัฐ วัฒ น์ อริ ย์ ธัช โภคิน , สรุ ปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๕, สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ,๒๕๕๖.
ณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐ
ที่มุ่งเน้นการดาเนินการในเชิงธุรกิจ ”. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,
กรุงเทพฯ,๒๕๕๓.ฃ
พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ, “องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
ไทย”, สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพฯ,
๒๕๓๙.

๒๑

คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

รำยชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ผู้อนุมัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา เวชมี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ที่ปรึกษำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย หาญกล้า

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

ผู้จัดทำ
๑. นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ
๒. นายศุภธี โตสกุล
๓. นางภูมาดา ผลนิโครธ

ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นิติกร
นักประชาสัมพันธ์

๒๒

