คำนำ
คู่มือการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รวบรวม
หลักการและ แนวคิดเพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้
ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบ ซึ่งจากสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น
ดังกล่าว หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้าที่ ที่จะป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติแล้ว ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึง
สมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตสานึกให้แก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ คู่มือเล่มนี้จะนาเสนอถึงหลักการ แนวคิด
พร้อมข้อเสนอแนวทางนาไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ให้หมดไป ในที่สุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวและ
ถือเป็นภารกิจสาคัญยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ให้บุคลากร
ในสังกัดทุกระดับมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์
สุจริต ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ที่ ๑
“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ”นาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกหลักใน
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
มีคุณธรรมความโปร่งใสในการดาเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ โดยเริ่มจากการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict Of Interest) จึงได้จัดทาคู่มือฉบับนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝัง
ความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในการร่วมสร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง คนจันท์คนดีไม่มีโกงต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
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หน้ำ
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3. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
4. กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คำว่ำ Conflict of Interests มีกำรใช้คำภำษำไทยไว้หลำยคำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” ถ้อยคำเหล่ำนี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อั นเป็นกำรกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำม
ทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ กล่ำวทั้งเป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอำนำจหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำย
รูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้
๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อำนำจหน้ำที่ให้
บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงิน
จำกผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร
ทำงำนส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่ำวดัก
หน้ำไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองทำงำนอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำทำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้กับหน่วยงำน เป็นต้น
๗. ทำงำนหลังออกจำกตำแหน่ง คือกำรไปทำงำนให้กับผู้อื่นหลังออกจำกที่ทำทำงำนเดิม โดยใช้
ควำมรู้หรืออิทธิพลจำกที่ เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำยและ
แผนของธนำคำรประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ หลังจำกเกษียณ เป็นต้น
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กำรใช้ตำแหน่งไปดำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทำงธุรกิจของตนเองโดยตรง
๒. ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญำติสนิทมิตรสหำย
๓. กำรรับผลประโยชน์โดยตรง
๔. กำรแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน
๕. กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ส่วนตัว
๖. กำรนำข้อมูลอันเป็นควำมลับของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว
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๗. กำรทำงำนอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
๘. ผลประโยชน์ทับซ้อนจำกกำรเปลี่ยนสถำนที่ทำงำน
๙. กำรปิดบังควำมผิด
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
๑. หำประโยชน์ให้ตนเอง
๒. รับประโยชน์จำกตำแหน่งหน้ำที่
๓. ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
๔. ใช้ทรัพย์สินของนำยจ้ำงเพื่อประโยชน์ของตน
๕. ใช้ข้อมูลควำมลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
๖. รับงำนนอก แล้วส่งผลเสียให้งำนในหน้ำที่
๗. ท ำงำนหลังออกจำกตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
๘. กำรให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ
๙. ให้ทิปพนักงำนโรงแรมเพื่อหวังกำรบริกำรที่ดีกว่ำลูกค้ำรำยอื่น
๑๐. ช่วยให้ญำติมิตรทำงำนในหน่วยที่ตนมีอำนำจ
๑๑. ชื้อขำยตำแหน่ง จ่ำยผลประโยชน์ เพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของตน
การรับประโยชน์ต่างๆ
๑. กำรรับของขวัญจำกบริษัทต่ำงๆ
๒. บริษัทสนับสนุนค่ำเดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศ
๓. หน่วยรำชกำรรับเงินบริจำคจำกธุรกิจที่เป็นลูกค้ำของหน่วยงำน
๔. ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกกำรจัดชื้อจัดจ้ำง
๕. กำรที่คณะกรรมกำรกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินในกำรกำกับดูแล
๖. กำรที่คณะกรรมกำรฝำกญำติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้ำทำงำนในรัฐวิสำหกิจที่ตน กำกับดูแลอยู่
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2. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) กำรกำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกำสเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้ำรำชกำรกำรเมือง คุณสมบัติต้องห้ำมที่นำนำประเทศ มักกำหนด
ได้แก่

กำรห้ำม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่ง ข้ำรำชกำรประจำ และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในสัมปทำนหรือสัญญำต่ำงๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) กำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส ำธำรณะทรำบ
(Disclosure of personal interests) เช่น กำรแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ำมีอะไรบ้ำง แบ่งได้
เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ กำรแจ้งทรัพย์สินหรือควำมต้องกำรส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และ
ประเภทที่สอง คือ กำรแจ้งทรัพย์สินของเจ้ำหน้ำที่ก่อนจะมำดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีกำรนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่
แก้ปัญหำควำมขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่ำงน้อยกำรเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สำธำรณชนสำมำรถวิเครำะห์หรือมองเห็นช่องทำงที่อำจจะก่อให้เกิดปัญหำได้ง่ำยขึ้น
(3) กำรกำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นกำรสร้ำงกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่
ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในกำรทำงำน ถ้ำไม่ปฏิบัติตำมไม่ถือว่ำผิดทำงกฎหมำยแต่สำมำรถบ่อนทำลำย
ควำมเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้น และสำมำรถเป็นบ่อเกิดแห่งควำมเสื่อมศรัทธำที่ประชำชน
จะมีต่อระบบรำชกำร
(4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำงำนหลังพ้นตำแหน่งในหน้ำที่ทำงรำชกำร (Post-office employment
restriction) เป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงำนของรัฐนำข้อมูลลับ
(Confidential information) ภำยในหน่ ว ยงำนที่เ ขำทรำบไปใช้ป ระโยชน์ห ลั งจำกกำรออกจำกตำแหน่ ง
ดังกล่ำวแล้ว รวมถึงป้องกันกำรใช้สิทธิในกำรติดต่อหน่วยงำนรำชกำรในฐำนะที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ใน
หน่วยงำนรำชกำรมำแล้ว
2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำอะไร
คื อ สิ่ ง ผิ ด และอะไรคื อ สิ่ ง ถู ก มิ ใ ห้ ป ระชำชนเกิ ด ควำมสั บ สนเห็ น ผิ ด เป็ น ชอบหรื อ เห็ น กงจั ก รเป็ น ดอกบั ว
โดยจะต้องนิยำมและกำหนดมำตรฐำนกำรกระทำต่ำงๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่ำวนี้ สำมำรถกระทำได้โดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชำชีพมีกำรรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมำคมและส่งเสริมให้
สมำคมวิชำชีพต่ำงๆมีกำรบัญญัติเกี่ยวกับจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ หรือกำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
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ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชำชีพ เพื่อนิยำมให้หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมมีควำมชัดเจน สมำชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชำชีพสำมำรถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตำม
ควำมชั ด เจนเกี่ ย วกั บ รำยละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์ ท ำงจริ ย ธรรม หรื อ บรรทั ด ฐำนส ำหรั บ ก ำกั บ
ควำมประพฤติ ข องนั ก กำรเมื อ ง ข้ ำ รำชกำร และผู้ เ ชี่ ย วชำญด้ ำ นต่ ำ งๆเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วำมส ำคั ญ อย่ ำ งยิ่ ง
เพรำะหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมต่ำงๆเหล่ำนี้ เป็นแนวทำงชี้แนะว่ำบุคคลที่มีตำแหน่งหน้ำที่ทำงด้ำนสำธำรณะนั้นควร
จะมีควำมประพฤติอย่ำงไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจำกเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกำสให้มีกำรอภิปรำย ถกเถียงและสร้ำงเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่า ยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่ำน
สื่อมวลชนหรือกำรบรรจุในหลักสูตรกำรศึกษำในโรงเรียน เพื่อให้มีก ระบวนกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน กำรจัด
อบรมให้ แ ก่ ส มำชิ ก ของสมำคมวิ ช ำชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งคว ำมรู้ ค ว ำมเข้ ำ ใจ กำรอภิ ป รำยถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดควำมกระจ่ำงในประเด็นที่คลุมเครือน่ำสงสัย มำตรกำรดังกล่ำวนี้ถือเป็นกำรถ่ำยทอดและปลูกฝัง
สมำชิกของสังคมโดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อั นจะทำให้สมำชิกของสังคมเกิดควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของปัญหำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสำมำรถยับยั้งตนเองและห้ำมปรำมผู้อื่นมิให้กระทำกำรอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมำชิกไม่สำมำรถอ้ำงได้อีกต่อไปว่ำตนทำผิดเพรำะไม่ทรำบ ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ำกันก็คือกำร
กำหนดบทลงโทษสำหรับ ผู้ที่มีควำมผิดเกี่ยวกับวินัยอย่ำงชัดเจนนั้นจะช่ว ยลดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมและไม่สำมำรถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีสิทธิ เสรีภำพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่กำรรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ ำ งอิ ส ระ ส ำหรั บ ด ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สื่ อ สำรมวลชน
ที่เป็นอิสระในกำรดำเนินงำนทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่ำงมีบุคลำกรที่มีค วำมรู้ควำมสำมำรถ
มีจิตสำนึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีกำรจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภำคประชำสังคมที่มีอำนำจต่อรองสูง
ดังกล่ำวนี้จะสำมำรถถ่วงดุลอำนำจและตรวจสอบกำรดำเนินงำนของนักกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่รัฐระดับสูงได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ อันจะสำมำรถยับยั้งปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนของนักกำรเมืองและข้ำรำชกำรระดับสูงให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทำงกฎหมำยให้ มีนิย ำมและตีกรอบควำมผิดอันเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่ำงชัดเจน มีควำมครอบ คลุ ม
กำรแก้ไขข้อกฎหมำยและกำรบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดควำมลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมำย ปรับปรุงแนวทำง และ
กระบวนกำรวินิจฉัยคดีให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ำยให้มำกที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมำยต่ำงๆให้เป็นไปใน
แนวทำงเดียวกัน
ประการที่ห้ า การปฏิ รู ปองค์กรอิสระที่ ทาหน้า ที่ป้องกั น และปราบปรามผลประโยชน์ทั บซ้อน เช่ น
คณะกรรมกำรป้ องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่ งชำติ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
คณะกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น คณะกรรมกำรสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชำติ ศำลรั ฐ ธรรมนู ญ ศำลปกครอง
และศำลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่ำนี้ให้มีประสิทธิภำพในกำรทำงำน มีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมีคุณธรรมในกำรทำงำน มีงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรที่เป็น
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อิสระไม่ถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองมีควำมเป็นกลำง มีกฎกติกำกำกับกำรทำงำนที่ชัดเจน มีเป้ำ หมำยในกำรทำงำนที่
สำมำรถวัดและประเมินผลได้และมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ

หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : กำรทำเพื่อผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลักเจ้ำหน้ำที่
ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภำยในกรอบกฎหมำย และนโยบำยจะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำ
ควำมถูกผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผ ลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซงรวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศำสนำอำชีพจุดยืนทำงกำรเมืองเผ่ำพันธุ์วงศ์
ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำร
แสวงหำเปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกำสให้ตรวจสอบและมีควำมพร้อมรับผิดมีวิธีกำรต่ำงๆเช่น
จดทะเบี ย นผลประโยชน์ โ ยกย้ ำ ยเจ้ ำหน้ ำที่จำกตำแหน่ง ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้ อนกำรเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่ว นตนหรือควำมสั มพัน ธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนกำร ใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยทั่วหน้ำจะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำมเชื่ อมั่น
แก่ประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้เสีย
• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำร
จัดกำรต้องอำศัย ข้อมูล น ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กรฝ่ ำยบริห ำรต้องรับผิ ดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโยบำยและเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซึ่งต้องอำศัย
วิธีกำรดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำ ใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจในกำร
เปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทำงที่ผิด
- ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำมในเวลำเดียวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริยธรรม
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก
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- วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทำ
ตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• กรอบการทางาน เป็นวิธีกำรกว้ำงๆไม่จำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำไป
พัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้มี ๖ ขั้นตอนสำหรับกำรพัฒนำและกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสมรวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
๓) ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำงๆรวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
๕) สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ำเสมอ
หลักการกำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้องให้ องค์กร
เก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐
บำท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่น งำนศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำจะมีค่ำ
รำคำเท่ำใด
ของขวั ญหรื อผลประโยชน์ ที่ไ ด้รั บ เมื่ อเที ยบกับ รำคำตลำด มี ค่ำน้ อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่ ต้อ ง
รำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกั บ รำคำตลำดมี ค่ ำ เกิ น ๓,๐๐๐ บำท ต้ อ งรำยงำน
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้
ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บำท และเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคน
นั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่
ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำร
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หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะดำรงตำแหน่ง
เดิม ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงำนให้
เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ
ถ้ำในปีงบประมำณใดๆคุณค่ำรวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท
ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ
ถ้ำในปีงบประมำณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคนต่ำงกลุ่มเพื่อ
เป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทต้องรำยงำนของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร(ประชำชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ำเสมอบ่อยครั้งอำจทำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติใน
กำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบและคำดหวังว่ำจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)
เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
๑) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๒) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำ
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและส่วนรำชกำร
พิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
กำรฝ่ ำฝื น นโยบำยว่ำ ด้ว ยกำรรั บ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์นั้น และพร้อ มฝ่ ำฝื นกำรปฏิบั ติตำม
ประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน
นอกจำกนั้นหำกกำรรั บของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และ
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำม
เป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วน
ร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย
หลักการกำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐
บำท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ได้นานโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
กำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)เพื่อ
สร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้ำงคนในชำติ ให้มีค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร
๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน
หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมำภิบำล” หรืออำจเรียกได้ว่ำ “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิ
บำล ฯลฯ” ซึ่งเรำรู้จักกันในนำม “Good Governance” ที่หมำยถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่
แนวควำมคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นกำรสะสมควำมรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของ
มวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักกำรเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงมีควำมสงบสุขสำมำรถ
ประสำนประโยชน์และคลี่คลำยปัญหำข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนำสังคมให้มีควำมยั่งยืน
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ กำรตรำกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกำต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมำชิก โดยมีกำรยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่ำงเสมอ
ภำคและเป็นธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โดยกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงค่ำนิยมที่ดี
งำมให้ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรหรือสมำชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำม
อดทนขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย เป็นต้น
๓. หลักความโปร่งใส คือ กำรทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ โดยกำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรทำงำนขององค์กรให้ มีควำม
โปร่งใส มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรหรือเปิดให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึ งข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกตลอดจนมี
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ระบบหรือกระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและ
กัน และช่วยให้กำรทำงำนของภำครัฐและภำคเอกชนปลอดจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ กำรทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชำชนมีส่ วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ควำมเห็นในกำรตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมได้แก่
กำรแจ้งควำมเห็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมติหรืออื่นๆ และขจัดกำรผูกขำด
ทั้งโดยภำครัฐหรือโดยภำคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและ
ภำคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงต้องตั้งใจปฏิบัติภำรกิจตำมหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง
โดยมุ่งให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มีควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องในหน้ำที่
กำรงำนที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหำรต้องตระหนักว่ำมีทรัพยำกรค่อนข้ำงจำกัด ดังนั้นในกำรบริหำรจัดกำร
จำเป็ นจะต้องยึ ดหลักควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำ ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมำยไปที่ผู้รับบริกำรหรือ
ประชำชนด้วย
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3. แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ำมดำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตำมมำตรำ ๑๐๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้
๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี
๒) เป็น หุ้ น ส่ วน หรือผู้ ถือหุ้น ในห้ำงหุ้ นส่ว น หรือบริษัทเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่ว ยงำนของรัฐ ซึ่ง
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
๓) กำรรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือ
เป็นผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นผู้ได้รับมอบหมำย ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจจะมีกำร
ขัดแย้งต่อประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้น
การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
๑) เป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ำมำทำสัญญำกับหน่วยงำนรัฐ มีฐำนะเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ อันเป็นสั ญญำที่จะต้อง
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๒) กำรมีส่วนได้เสียในสัญญำ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนำประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดย
กำรใช้อำนำจหน้ำที่เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญำนั้นหรือกำรเข้ำไปดำเนินกิจกำรใดๆ เพื่อเป็นกำรป้องกันในกรณี
ที่ตนอำจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับควำมเสียหำย
๓) กำรเป็น หุ้นส่ วนในห้ำงหุ้น ส่ว น หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช.กำหนดได้ร่วมกันลงทุน ในห้ำงหุ้น ส่วน ห้ำงหุ้ นส่วนสำมัญ ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน หรือห้ำง
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หุ้นส่วนจำกัด เป็นต้น และได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ โดยปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐเจตนำที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
๔) กำรถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำร
ส่วนท้องถิ่น ได้เข้ำไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น
ได้ เ ข้ำ มำเป็ น คู่ สั ญ ญำ กั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่ เ จ้ ำหน้ ำ ที่ข องรัฐ ในต ำแหน่ ง มี อำนำจ ก ำกั บ ดูแ ล ควบคุ ม
ตรวจสอบ
๕) รับ สัมปทำน หรือคงไว้ซึ่งสั มปทำน หรือเข้ำไปเป็นคู่สัญญำอันมีลั กษณะเป็นกำรผูกขำดเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทำน
สัญญำสัมปทำน หมำยถึง สัญญำที่เอกชนได้รับอนุญำตจำกรัฐให้ดำเนินกิจกำร
ต่ำงๆแทน ดังต่อไปนี้
 สัญญำที่รัฐอนุญำตให้เอกชนจัดทำบริกำรสำธำรณะ
 สัญญำที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจกำรของรัฐ
 สัญญำที่รัฐให้เอกชนแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ
กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ และ ทำ
สัญญำรับสัมปทำนในสถำนะเอกชน อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
๖) เป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน หมำยถึง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำไปมีส่วนได้เสีย
ในฐำนะเป็นกรรมกำรหรือที่ปรึกษำในธุรกิจเอกชน
๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรั ฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ได้ทำกำรเป็นตัวแทน กับตัวกำรที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้ำที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน
๘) ในฐำนะพนั ก งำนหรื อ ลู ก จ้ ำ งในธุ ร กิ จ เอกชน หมำยถึ ง กำรที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในต ำแหน่ ง
นำยกรัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นได้เข้ำไปเป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจเอกชน
ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องห้ำมดำเนินกิจกำร ที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติห้ำมมิ
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐดำเนินกิจกำรใดๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่ำวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ภริยำหรือสำมี) ด้วย โดยมีข้อห้ำม
ดังต่อไปนี้
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๑) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำ หรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นคู่สัญญำ หมำยถึง กำรห้ำมคู่สมรส
ของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งเข้ำมำเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่
ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอำนำจ กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
๒) ห้ำมคู่ส มรสของเจ้ ำหน้ำที่มีส่ว นได้เสี ยในสัญญำ หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ใน
ตำแหน่งได้อำศัยอำนำจหน้ำที่โดยมีเจตนำหรือควำมประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อ
บุคคลอื่นๆโดยกำรใช้อำนำจหน้ำที่ของคู่สมรสไปดำเนินกิจกำรใดๆในสัญญำ
๓) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ ำหน้ำที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วน หมำยถึง กำรที่คู่
สมรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐได้ลงทุนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ห้ำงหุ้นส่วนจำกัดและได้
เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนรัฐ
๔) ห้ ำมคู่ส มรส (ภริ ย ำหรื อ สำมี ) ของเจ้ำ หน้ำ ที่ของรั ฐ ในตำแหน่ง นำยกรั ฐ มนตรี รัฐ มนตรี
ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมำยถึง กำรที่คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปลงทุนโดยกำรมีหุ้นใน
บริษัทตำมทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ำมำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
๕) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำน หรือ
เข้ำเป็นคู่สัญญำอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
๖) ห้ำมคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในตำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำร
ส่วนท้องถิ่นเข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะต่ำงๆเป็นกรรมกำร เป็นที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัด
อยู่ หรื อปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ นฐำนะเป็ น เจ้ ำหน้ ำ ที่ ของรั ฐ ซึ่ ง โดยสภำพผลของธุร กิ จ เอกชนนั้ นอำจขั ดแย้ ง กั บ
ประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อประโยชน์ ของทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิส ระในกำรปฏิ บัติห น้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑) กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งก่อนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ว่ำได้มีกำรดำเนินกิจกำรใดๆบ้ำงในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถำนะของเอกชน
ที่ได้ทำธุรกิจหรือทำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคู่สัญญำกับรัฐ กำรรับสัมปทำนจำกรัฐ หรือ
กำรเป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้น หรือกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรในห้ำงหุ้นส่วนต่ำงๆ ว่ำมีหรือไม่ และ
จะต้องสำรวจกิจกำรต่ำงๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษำกำหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทรำบก่อนเข้ำสู่ตำแหน่งว่ำ
จะต้องดำเนินกำรต่ำงๆเกี่ยวกับกิจกำรธุรกิจนั้นอย่ำงไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมำย
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๒) กำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ห รื อ กำรด ำรงต ำแหน่ ง ในระหว่ ำ งที่ เ ป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ในต ำแหน่ ง
นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดำรงตำแหน่งตำมข้ำงต้นจะต้องไม่ดำเนินกิ จกำรใดๆที่
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่ง
กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรทำควำมเข้ำใจกับคู่สมรส
ในหลักกำรของกฎหมำยได้แล้ว หรือเกิดกำรเข้ำใจที่ไม่ถูกต้องอำจจะเป็นกำรดำเนินกำรที่เป็นกำรต้องห้ำม
ตำมกฎหมำย กล่ำวคือแม้ตนเองจะมิได้กระทำกำรที่กฎหมำยบัญญัติว่ำเป็นควำมผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับกำร
ดำเนินกำรของคู่สมรส ทำให้คู่สมรสดำเนินกิจกำรต่ำงๆตำมที่กฎหมำยห้ำมไว้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นจะต้อง
ได้รับโทษทำงอำญำที่เกิดจำกกำรกระทำของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวำงโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี
๓) กำรดำเนินกิจกำรในภำยหลังพ้นจำกตำแหน่ง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังไม่ถึงสอง
ปี) มำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ำมเจ้ำหน้ ำที่ ของรัฐ มิให้ ดำเนิ นกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่ ว นรวม โดยห้ ำมดำเนิ น กำรนั้ น ต่อไปอีกเป็นเวลำสองปีนับ แต่เจ้ ำหน้ำที่ ของรั ฐ ผู้ นั้น ได้พ้น จำกต ำแหน่ ง
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นๆแล้วกำรห้ำมในส่วนนี้ได้ห้ำมกำรดำเนินกิจกำรของคู่ส มรสของเจ้ำหน้ำที่รัฐไว้
ด้วย
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลาดับ

กฎหมาย

1.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำกำรหรือไม่กระทำ
กำรอย่ำงใดในตำแหน่งไม่ว่ำกำรนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้ำที่ต้องระวำงโทษ
จำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่
แสนบำท หรือประหำรชีวิต
มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐต่ำงประเทศหรือ
เจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศกระทำกำรหรือไม่กระทำกำรอย่ำง ใดใน
ตำแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะ
รับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ต้องระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบ
ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท
มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นกำรตอบแทนในกำรที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรระหว่ำงประเทศ
โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมำยหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทำกำรหรือไม่
กระทำกำรในหน้ำที่อัน เป็น คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวำงโทษจำคุก

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปี ถึงยี่สิบปี
หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำทหรือ
ประหำรชีวิต

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ระวำงโทษจำคุกตั้งแต่ห้ำปีถึงยี่สิบปี
หรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบำทถึงสี่แสนบำท

บุคคลทั่วไป

ระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจำทั้ง
ปรับ
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15
ลาดับ

กฎหมาย
ไม่เกินห้ำปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่ำจะให้ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงประเทศ หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำร
ระหว่ำงประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำกำร ไม่กระทำกำร หรือประวิงกำรกระทำ
อันมิชอบด้วยหน้ำที่ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติ
บุคคลใดและกระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่ำวไม่มี
มำตรกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพื่อป้องกันมิให้มีกำรกระทำควำมผิดนั้น นิติ
บุคคลนั้นมีควำมผิดตำมมำตรำนี้ และต้องระวำงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่ำแต่ไม่เกิน
สองเท่ำของค่ำเสียหำยที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตำมวรรคสอง ให้หมำยควำมถึง ลูกจ้ำง
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทำกำรเพื่อหรือในนำมของนิติบุคคล
นั้น ไม่ว่ำจะมีอำนำจหน้ำที่ในกำรนั้นหรือไม่ก็ตำม

ผู้ถูกบังคับใช้
บุคคลทั่วไป

บทลงโทษ

ระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
2.

มาตรา 100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
16

16
ลาดับ

กฎหมาย
(๑) เป็ น คู่ สั ญ ญำหรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสั ญ ญำที่ ท ำกั บ หน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ นั้นปฏิบัติห น้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจ
กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐซึ่งมีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำน
ของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วย
รำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
กำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้ น ในห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทำนหรื อ เข้ ำ เป็ น คู่ สั ญ ญำในลั ก ษณะ
ดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำน
หรื อ ลู ก จ้ ำ งในธุ ร กิ จ ของเอกชนซึ่ ง อยู่ ภ ำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ล ควบคุ ม หรื อ
ตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่
ในฐำนะเป็ น เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐ ซึ่ง โดยสภำพของ ผลประโยชน์ของธุ รกิจ ของ
เอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือ
กระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ดำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ข อ ง รั ฐ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
ป.ป.ช. ประกำศกำหนดตำแหน่ง (ปัจจุบัน จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหก
กำหนดตำแหน่งนำยกรัฐมนตรีรัฐมนตรี) กำร หมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กระทำของคู่สมรสให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

17

17
ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำรดำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรดำเนิน
กิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มาตรา 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จำกบุคคลนอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ
ข้อบั งคับที่ออกโดย อำศัย อำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลั กเกณฑ์และจำนวนที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

3.

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้ำรำชกำรต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(3) ต้ อ งรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่ ง ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนและไม่ ไ ด้ รั บ ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร
ค่ ำ ตอบแทนในนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นรำชกำร รั ฐ วิ ส ำหกิ จ องค์ ก ำรมหำชน และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นของรัฐ และกิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้ำ

เป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
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ส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรม ในกรณีที่กำรดำรงตำแหน่งนั้นๆอำจ
ขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรืออำจทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เสียหำย
ข้อ 5 ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อย
ต้องวำงตน ดังนี้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร
(1) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติพี่น้อง และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน
พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่นเพรำะชอบ
หรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอำนวยควำม
สะดวกของทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย
(3) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที่
ในกรณี มี ค วำมเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ให้ ข้ ำ รำชกำรนั้ น ยุ ติ ก ำรกระท ำ
ดั ง กล่ ำ วไว้ ก่ อ น แล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรและ
คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมพิ จ ำรณำ เมื่ อ คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมวิ นิ จฉั ย เป็ น
ประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น

บทลงโทษ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจำก
ตำแหน่ง กรณีผู้ดำรงตำแหน่ง
ระดับสูงและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
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(4) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อื่นใน
รำชกำร รั ฐ วิส ำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่ว ยงำนของรัฐ ข้ำรำชกำรต้อง
ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องทำงรำชกำรเป็ น หลั ก ในกรณี ที่ มี ค วำมขั ด แย้ ง ระหว่ ำ ง
ประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ ม อัน จ ำเป็ น ต้องวินิ จ ฉัย หรื อชี้ขำดต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
ผิ ด วิ นั ย แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น อ อ ก จ ำ ก
ต ำ แห น่ ง ก รณี ผู้ ด ำ ร งต ำ แห น่ ง
ข้ อ 6 ข้ ำ รำชกำรต้ อ งละเว้ น จำกกำรแสวงประโยชน์ ที่ มิ ช อบโดยอำศั ย
ตำแหน่งหน้ำที่ และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนจน ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร ระดับสู งและนักกำรเมืองระดับชำติ
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่
เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำกำรที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมี
อคติ
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(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำร กำรดำเนินกำร หรือกำรทำนิติกรรมหรือ
สัญญำ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
หรือประมวลจริยธรรมนี้

ผิ ด วิ นั ย แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น อ อ ก จ ำ ก
ต ำ แห น่ ง ก รณี ผู้ ด ำ ร งต ำ แห น่ ง
ข้อ 7 ข้ำรำชกำรต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรั ฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำง
ระดับสู งและนักกำรเมืองระดับชำติ
ตรงไปตรงมำ โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมำย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่ำงของกฎหมำยที่อยู่ในควำม และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่ำง
ดังกล่ำวโดยเร็ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอำศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นกำรเลี่ยงกฎหมำย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือ
ผิ ด วิ นั ย แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น อ อ ก จ ำ ก
ครองสิ่งดังกล่ำวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
ต ำ แห น่ ง ก รณี ผู้ ด ำ ร งต ำ แห น่ ง
ข้อ 8 ข้ำรำชกำรต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรม เป็นกลำงทำงกำร ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร ระดับสู งและนักกำรเมืองระดับชำติ
เมือง ให้บริกำรแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน
กระทำผิดจริยธรรมอย่ำงร้ำยแรง
โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญำติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด
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ข้ อ 9 ข้ ำ รำชกำรต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรของทำง ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ พนักงำนรำชกำร
รำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำและใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ และลูกจ้ำงในสังกัดรำชกำรพลเรือน
ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชน
อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่ำงน้อยต้อง
วำงตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไม่ใช่กำรปฏิบัติ
หน้ำที่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
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