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องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน

องค์การบริหารส่วนตาบลปงดอน
ตาบลปงดอน อาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลาปาง
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คานา
คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ ได้รวบรวมหลักการ
และแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อ
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สิน จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดย
การละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่
ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทําให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและ
ทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึง
คุณค่าอื่นๆ ด้วย

องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ในการจัดทําคู่มือเล่มนี้ เพื่อช่วยปูองกันและสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ
แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้คู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อนเพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร สมาชิก
สภาพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ทุกระดับทุกคน และผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
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บทที่ 5 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
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การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภท
หนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ ทําให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ทั้งในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม
จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือ ถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ( Conflict of interests : COI) เป็นประเด็น
ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต

บรรณานุกรม
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ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนักและหามาตร
การปูองกันและแก้ไขปัญหาเพื่อนํามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและ
ค่านิยม การสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของ ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลปงดอน ในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ
คู่มือนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและ
ประพฤติตนของบุคคลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน ให้บรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จํานวน 7 ข้อ ได้แก่
1. ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
2. ยึดมั่นและทําในสิ่งที่ถูกต้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
4. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและความเป็นธรรม
6. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ
7. ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในคู่มือฉบับนี้
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“คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง คู่มือกา รปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของ ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
กลไกก า รส่งเสริมสนับสนุนและก
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเจตนารมณ์

า รขับเคลื่อน

องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
จัดทําคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นภายใต้กรอบพื้นฐานของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรของกรมสรรพสามิตที่พึงยึดถือมา
โดยตลอดโดยมีเจตนาที่จะให้ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบล
ปงดอน เป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเปูาหมายใน
การพัฒนาประเทศต่อไป
บทบ าทหน้ าที่ของข้ าราชก ารต ามแนวท างก ารป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้าราชการเป็นบุคคลซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็น
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แบบอย่างที่ดี และขณะเดียวกันก็ต้องปฏิบัติตน ตามแนวทางการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังนี้
1. บุคคลที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ข้อแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่มือการปูองกั นผลประโยชน์
ทับซ้อน
2.1 ผู้บริหารระดับสูง
2.1.1 สร้างและรักษาโครงสร้างพื้นฐานสําหรับนโยบายกระบวนงาน
ข้อตกลง และการฝึกอบรมต่างๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติ
ตามคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 แสดงภาวะความเป็นผู้นําที่มีจริยธรรมและเป็นต้นแบบใน
การปฏิบัติและให้ความชัดเจนกับผู้ใต้บังคับบัญชาใน การปฏิบัติตามคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทํางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติ
ตามคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1.4 กําหนดนโยบายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสม่ําเสมอ
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2.2 ผู้บังคับบัญชา
2.2.1 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยการปฏิบัติตามคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.2.2 ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
ทั่วถึง
2.2.3 จัดให้มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
2.3 ข้าราชการ
2.3.1 ศึกษาทําความเข้าใจคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3.2 มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
2.3.3 สนับสนุนและเสริมสร้างพฤติกรรมและบรรยากาศ
การทํางานที่มี ความรับผิดชอบความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
การขับเคลื่อนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้าราชการกรม
สรรพสามิต
(1) ผู้บริหาร กําหนดนโยบายขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพา ะ
การเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามคู่มือการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
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(2) จัดทําหรือปรับปรุงกลไกต่างๆ ทางด้านการบริหารงานเพื่ อ
รองรับการปฏิบัติตามคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์
การบริหารส่วนตําบลปงดอน เช่น การกําหนดมาตรการและแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน เพื่อปูองกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
(3)
จัดทําสําเนาคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งที่เป็น
เอกสารและสื่ออื่นๆแจกจ่ายให้กับข้าราชการและพนักงานราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ทุกคนและจัดเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆ
ที่ข้าราชการสามารถไปค้นคว้าหาอ่านได้ง่ายและสะดวก
(4)
เผยแพร่และฝึกอบรมทําความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและวิธี
การปฏิบัติตามคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลปงดอน
(5) กําหนดวิธีการรายงานการกระทําผิดและการไต่สวนข้อเท็จจริง

บทที่ 2
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
----------------------------------------------ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําในภาษาไทยไว้หลายคําเช่น
“ผลประโยชน์ทับซ้อน ” “ผลประโยชน์ขัดกัน ” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง ”
หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม” ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด(ี Good Governance) โดยทั่วไป เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
มีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน
สานักง าน ก.พ. ได้ให้นิยาม คําว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน ” คื อ
สถานการณ์หรือการกระทําของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผล
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กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น การกระทํา
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตน าหรือไม่เจตนา หรือบาง
เรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่
ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ ( conflict
of interests) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ
(เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อํานวยการของ
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้
เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ลําเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อ
บุคคลผู้นั้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหน่งให้อยู่ในครรลองของ
คุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใดภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
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ความขัดแย้ง ( Conflict)สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็น
เหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน ( Private Interest) ผลตอบแทนที่บุคคล
ได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของ
กลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ
เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) ไม่ได้เกี่ยวกับ
การได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูอง
การสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตําแหน่งที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น
สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน ( non-pecuniary) เกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม
อื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความ
ลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความ
คิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
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ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ส าธารณะ (Public
Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม
ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทาง
การเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคน
ละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อให้
นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจ
ต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป
นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจํานวนมากแก่นักการเมืองในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้
วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเอง เพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กําหนด
นโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สําคัญคือทําให้
ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคําสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล
หรือOrganization for EconomicCooperationand Development
(OECD) นิยามความหมายว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ( actual) มีความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น ( perceived & apparent) เป็น
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ผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดง
ว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้อง
ทําให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(potential) ผลประโยชน์ส่วน
ตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียด
ซ้อนกัน (Competing Interests) มี ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่า
หนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบ
วินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ
แม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไก
ปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคน
เท่านั้น ที่สามารถทํางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทําไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อย
ห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่า
หนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูล
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ภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่ให้แก่อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ
หรือความลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่นคือ
การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไก การจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ก็สามารถนํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

๓. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลัง
เกษียณ ( Post-employment)
หมายถึง การที่บุคลากรออกจาก
หน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล
๔. การทํางานพิเศษ ( Outside
employment
or
moonlighting) เช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็น
การแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดใน การพิจารณาจากหน่วยงาน
ที่ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน ( Inside information) หมายถึง
สถานการณ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของ
รัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s property for private advantage) เช่น
การนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์ในราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์
ในทางการเมือง ( Pork-belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของ

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนโดยทั่วไปส
ออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่

ามารถแบ่ง

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ ( Accepting benefits) คือ การรับ
สินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
และมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงิน
บริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับ
ของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
๒. การทําธุรกิจกับตัวเอง ( Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา
(Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียใน
สัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ทําให้
หน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของ
ตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน
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กระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งจากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหา
ความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่า
โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมี
ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น
กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่
สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิด
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บทที่ 3
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
----------------------------------------------การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบ
การดําเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธร รม ข้าราช
การพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐต้องตัดสินใจและกระทํา
หน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทําหน้าที่ที่ถือ
ว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมทําลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
o ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ
(เงิน ทรัพย์สินสิ่งของบริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้และ
ผลประโยชน์จาก การจ้างงานในราชการปกติ
o ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน
หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
o ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง
สินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์
เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกํานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
o ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible
gifts and benefits) หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็น
ราคาที่จะซื้อขายได้อาทิการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วน
ตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ

ข้อเสนอแนะในการพิจ ารณาเกี่ยวกับก ารให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในท างปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐควรปฏิบัติและจัดการ
อย่างไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใช้ใน
การตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่
๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรายงานการรับหรือ
๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่
เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมอย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็น
โอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น
ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเป็น
เหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
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- ความประทับใจต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ
การทํางานในอนาคต
 ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว
หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบ
ภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาต
หรือการอนุมัต/ิ อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและ
หลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์
ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือ
ก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละส่วน
ราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควร
กําหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
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หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทํา
และการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม ” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ จึงไม่ควรใช้ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือ
ตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่
ถูกต้องเที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
2. เจ้าหน้าที่ควรจะรายงานการรับหรือไม่ การรายงานการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า
การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับ
การตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนี้ให้
เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
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สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างาน
ในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และ
หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้
ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมี
ความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และ
มิได้กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดํารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการ
การกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงาน
หรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของ
ข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓ ,๐๐๐.บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น
งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือ
เป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่า
น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาทไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน
๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มี
ความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ
ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือ
ตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญใน
การย้ายหน่วยงานในขณะดํารงตําแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ
- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มี
ความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า๓ ,๐๐๐.- บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
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- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จาก
ผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณ
จากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ําเสมอ บ่อยครั้ง
อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือนก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิด
ความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อ
มีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์ใดๆ
3. เจ้าหน้าที่สามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้อง
พิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่
การฝ่าฝืนกฎนี้จะมีโทษอย่างไร
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น
และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน
ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน
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นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่
ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
การรับของขวัญและผลประโยชน์: พฤติกรรมความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชน
รับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ
พฤติกรรมความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญ
และหรือผลประโยชน์น้อยกว่า ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ํากว่าความ
เป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ํากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน
การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวง ซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทําให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อ
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ผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่
ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดในสถานการณ์
เช่นนี้ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจ
ว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทํางานของ
องค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ
“การรับรางวัล ” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เรา
จะรับของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัย
ว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับ
มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะ
ปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับ
องค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆ ก็ทําเช่นนี้ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้”
“ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเป็นการ
ยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง “เพราะฉันเป็นคนพิเศษ
จริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคน
แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
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“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงาน
ของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้แม้ว่าฉันจะให้คําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น
ฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่
สามารถปกปูองท่านจากการถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของ
ท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ
ตัวอย่าง
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ข้าราชการมีหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อโดยใช้
อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสม
ตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และประเทศชาติ องค์การบริหารส่วนตําบลปงดอนได้กําหนดให้ข้าราชการ
ในสังกัดพึงยึดถือคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้เป็นข้อปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรี
ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงได้จัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ขึ้น โดยกําหนด
สาระสําคัญในการดําเนินงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติข้อพึงระวัง และกรณี
ตัวอย่าง ดังนี้

การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้ว แต่
นางวาสนาวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด แต่
อย่างไรก็ตาม การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชัก
นําให้เกิดการกระทําถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นางวาสนาจะต้องถอนตัว
ออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความ
คิดเห็น ละเว้นจาก การให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (
Recusal)
จากกรณีสถานการณ์ตัวอย่างข้างต้น นางวาสนาจึงควรจะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจาก
การเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
การเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป ( Removal)
เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้
เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื้ออกนวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ 4
การปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
----------------------------------------------

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญห าผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง ระหว่ าง บทบาท” (Conflict of roles)
หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่ง ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น
นางวาสนา เป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยที่
บุตรสาวของนางวาสนาเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด
“การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ”
แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่การกระทําความผิดแต่ประการใด เช่น

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
o มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง
o การกําหนดมาตรการปูองกันการทุจริตในตําแหน่ง
o การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อํานาจ
o การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต
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มาตรการของรัฐในก ารป้องกันคว ามขัดแย้งกันระหว่ างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นได้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง
เป็นผู้มีจิตสํานึกที่ถูกต้องและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม
ตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมอาจเกิดขึ้นได้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา รัฐจึงได้มี
ข้อกําหนดเพื่อปูองกันพฤติกรรมดังกล่าว ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
(Qualification and Disqualification from Office) เช่น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐจะต้องไม่เป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น
2. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อ
สาธารณะ (Discloser of Personal Interest) การแจ้งถึงจํานวนหุ้นหรือ
ธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง เช่น การแจ้งทรัพย์สินส่วนบุคคลเมื่อมีข้อ
ขัดแย้งเกิดขึ้น การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐก่อนและหลังดํารง
ตําแหน่ง
3. การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อเป็น
การสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
ไม่ทําลายความเชื่อมั่นของสังคม หรือก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่
ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงตัดสินใจในหน้ าที่การทางาน โดยมี
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เรื่องของการเงินและการเมืองเข้ ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียง
ของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในภ าค
ธุรกิจหลังพ้นตาแหน่งร าชการเป็นการปูองกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทาง
ราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลัง
ออกจากตําแหน่งแล้วและปูองกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการ
มาแล้ว
หลักการ ๔ ประการสาหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบ
กฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็น
หรือทัศนคติส่วนบุคคล การปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติ
ลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล
ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรม
ด้วย
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๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและ
การจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับ
ผิด มีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จาก
ตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย
ทั่วหน้า จําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึง
ความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร
ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย เจ้าหน้าที่ก็
ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี ต้องจัดการ
กับเรื่องส่วนตน เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้
และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน การตัดสินใจในเวลาที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง ต้องอาศัยวิธีการดังนี้
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- ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึง การใช้กฎเกณฑ์ที่มีใน
สภาพแวดล้อมการทํางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในที่ทํางาน
- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่
เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและ
ปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ใน
ข้อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
o การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
o การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งาน
โดยรวมของหน่วยงาน
o การทํางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเดิม
o การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมี
การเบิกค่าน้ํามันด้วย
o การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
o การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจํา
o การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือ
ญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมิน
ราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
o การกําหนดมาตรฐาน ( Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัด
จ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
o การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น
การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นกําหนดการยื่นใบ
เสนอราคา เป็นต้น
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แนวทางการบริห ารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนการวาง
กรอบการทางาน เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตาม
บริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
o ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในองค์กรจากการปฏิบัติ
หน้าที่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
o พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไข
ปัญหา
o ชี้แจงและกําหนดแนวทางพร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
o ดําเนินการตามแนวทางปูองกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
o สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร แล ะ
ชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
o บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมี
องค์ประกอบ 6 ประกอบ ดังนี้
1) หลักนิติธรรม ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้
ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคม
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของ
ตัวบุคคล
2) หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมี
การให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่
ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้
3) หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสําคัญของ
ประเทศในด้านต่างๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วม
ตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทํานั้น
4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความ
สํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง
และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
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5) หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม
6) หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกใน
หน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
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บทที่ 5
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
----------------------------------------------มาตรก ารทางกฎหม ายเกี่ยวกับก ารป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกฎหม ายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตที่บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ซึ่งจะเป็นต้นเหตุนํา ไปสู่การดําเนินการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งได้วาง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
ดังนี้
๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแลควบคุมตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
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(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจการกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้
ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็น
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การดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา101 ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่
เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด
ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ มาตรา102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นํามาใช้บังคับกับ
การดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า
ร่วมทุน
มาตรา103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตา
ม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
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มาตรา103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100
มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรค
สาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่
คู่สมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มี
ความผิด
๒. ประก าศคณะกรรมก ารป้องกันและปร าบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ก ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึง
กําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า
“ประกาศคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓”
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ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความ
ว่า การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันใน
โอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อาคู่สมรส ผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์
อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตาม
จํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมี
ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ใน
ลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่ง
ผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่า
จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า
ไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึง่
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่
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เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่า
มีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้
ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิก
สภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือ
ประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อ
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ดําเนินการตามความ
ในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้
ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้ง
ถอดถอน ส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๓. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
แนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จําเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจาก
มีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิด
การประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงราชการอีกด้วย และในการกําหนด
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ก็มีการกําหนดในเรื่อง
ทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้ประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนที่เจ้าหน้าที่
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ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้นจึง
สมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกําหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและรับของขวัญไว้เป็นการถาวรมี
มาตรฐานอย่างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่าง
จริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติไม่ได้กําหนดไว้ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑
(๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้

พิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะ
เดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชําระเงินให้
ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า
เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้หมายความรวมถึง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณการต้อนรับ
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติ
กันในสังคมด้ว ย "หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่า ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่อยู่ในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
"เจ้าหน้าที่ของรัฐ" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ
"ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
หน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดํารง
ตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอํานาจบังคับบัญชาหรือ
กํากับดูแลด้วย "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา
มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔"
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ "ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความรวมถึง
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อ
การสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ําใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัด
ไว้สําหรับบุคคลทั่วไป ในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรือการให้สิทธิ

ข้อ ๔ ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
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ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มี
การให้ของขวัญแก่กันมิได้การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรค
หนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินจํานวนที่
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้
สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงิน
สวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้

๑. ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
เช่น การขอใบรับรองการขอให้อออกคําสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน
เป็นต้น
๒. ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงาน
ของรัฐเช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
๓. ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้
ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่นการประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจ
หลักทรัพย์ เป็นต้น
๔. ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับ
บัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตาม ข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ใน
ข้อ ๘ ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้

ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้ สําหรับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับ
ของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดย
ฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
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ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคา
หรือมูลค่าเกินกว่าที่กําหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้
ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม
และให้ดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก
(๑) หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของ
รัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทําความผิดทางวินัย
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดําเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
ข้อ ๑๑ ให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง
และให้คําแนะนําในการปฏิบัติตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่
มีผู้ร้องเรียนต่อสํานักงานปลัดสํานักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝุาฝืนระเบียบนี้ ให้สํานักงาน

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติใน
การประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดี การแสดงความ
ปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส
ต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธี
การแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตร
แสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้าง
ค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดีการแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
แนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ
พฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๐
ประการ ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓.
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยึดหลักทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
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5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ
ไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
10 การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ช่องทางและขั้นตอนการดาเนินการต่อข้อร้องเรียน
1. พบเห็นหรือประสบปัญหา เมื่อพบเห็นและประสบปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่
เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดําเนินการ ดังนี้
(1) เกิดขึ้นกับตนเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวม
เสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียประโยชน์ท่านก็ควรหลีกเลี่ยง
(2) เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คํา แนะนําด้วย
การอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งกัน
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ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งแนะ นํา
วิธีการปูองกันตามที่กล่าวข้างต้น สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
2. หน่วยงานที่รับแจ้ง หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทําให้
มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง
ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมท่านสามารถประสาน
เพื่อให้ข้อมูลกับองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน ดังนี้
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลปงดอน
ที่อยู่ : หมู่ 1 ตําบลปงดอน อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง
โทรศัพท์ : 0 5483 4654
E-mail : pongdonlp@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.pongdonlp.go.th
ตู้รับฟังความคิดเห็น
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นําไปสู่
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม สามารถ
ร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาได้
2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่อง
ร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมให้ดําเนิน
การสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็น
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ต่างๆ แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรมจริงหัวหน้าส่วนราชการจะสั่งการให้มี
การลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนาแล้วแต่
กรณีหรือหากวินิจฉัยแล้วการกระทํานั้นไม่ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่ง
ยุติเรื่อง 30
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บรรณานุกรม
การจัดทําคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
องค์การ
บริหารส่วนตําบลปงดอน
ได้จัดทําตามแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมี
กฎหมาย ระเบียบและแนวทางในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
o ประมวลจริยธรรม
o พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
oพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3)
o ประมวลกฎหมายอาญา
o ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
o ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
o คู่มือแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง
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