คํานํา
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์สาธารณะ หรือการขัดแย้งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริตเชิง
นโยบาย (Conflict of Interests : COI) มีความหมายเดียวกัน คือ การที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ โดย
คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก โดยไม่คํานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ)
ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่ การทุจริต สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาล
จึงกําหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
กําหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์สําคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดําเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต
และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้
การดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเป็นดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร ในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (integrity and Transparency
Assessment : ITA) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ จึง
ต้องดําเนินการ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการจัดทําคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
ด้วยอีกทางหนึ่ง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรให้
เกิดความเข้าใจ ในปัญหาดังกล่าว รวมถึงเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้ศึกษาเพื่อร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคม ที่สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมการสร้างสังคมไทยให้ใสสะอาด เพื่อยกระดับค่าดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
มีนาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
คํานํา ............................................................................................................................. (๑)
สารบัญ .......................................................................................................................... (๒)
๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ............................................................ ๑
๒ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ............................................... ๓
๓ บทสรุป .................................................................................................................. ๘

๑

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests : COI) หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการใดๆตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้เสียกับกิจกรรมหรือการดําเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตน
หรือพวกพ้อง ทําให้การใช้อํานาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐโดยการกระทําที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
๒. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ที่ทําให้หน่วยงานทําสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน
๓. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอํานาจ
ควบคุม กํากับ ดูแล
๔. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดําเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย
ตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรและขายให้กับรัฐ ใน
ราคาที่สูงขึ้น
๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์ในราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการ
หาเสียงเลือกตั้ง
ดังนั้น การดําเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงานจึงเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานจะต้องมีการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดําเนินงานของหน่วยงาน หรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

๒
และจะต้องมีการสร้างระบบเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งจะต้องมีการจัดทําคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนพร้อมกับการให้องค์ความรู้จากคู่มือดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีความตระหนักและ
สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้
สํานักงาน ก.พ. ให้ความหมาย “ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม”
หรือ Conflict Of Interests (COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระทํานั้นอาจจะเกิดขึ้น
อย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป
โดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนเพื่อให้ตนได้เลื่อนตําแหน่ง
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติการกระทําแบบนี้เป็นการกระทําที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชนส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(๑) บุคคลดํารงตําแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ
(๓) เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม การเปรียบเทียบกันระหว่าง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (COI) กับคอร์รัปชั่น
“การคอร์รัปชั่น” คือ การทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วน “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม” ถือเป็นความผิดระดับต้นไม่ใช่การ “คอร์รัปชั่น” แต่เป็นต้นเหตุพื้นฐานของการ
คอร์รัปชั่นและเมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เกิดขึ้น ก็จะนําไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้ความสําคัญกับบุคคลผู้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือน ทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
และประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ

๓
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อน

คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด
 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติ
มิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วน แห่งชาติ
 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
” กฎหมายและหลักเกณฑ์การกําหนดคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับ และแนวปฏิบัติ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่สําคัญ ประกอบด้วย
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

๔
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิน่ หรือเข้าเป็นคู่สัญญาของรฐัหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของ
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่า การดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒)
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น หรือเข้า
ร่วมทุน

๕
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจํานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้
ซึ่งพ้นจากการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่
บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิด
ต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย อาญาด้วย
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐
วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการ
ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๗ เป้าหมาย ประกอบด้วย
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองตามความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคล เว้นแต่กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกตาม บทบัญญัติ
แห่งกฎหมายให้รับได้หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจํานวนที่
ประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐๓/๑ บัญญัติให้ความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมาย
อาญา
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ โดยไม่จําเป็น และ
สร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการ ประพฤติมิ

๖
ชอบอื่น ๆในวงราชการอีกด้วยและในการกําหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประเภทต่างๆ ก็มีวิธีการ
กําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้ประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ มาตรการเหล่านั้นและกําหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้
ของขวัญและรับของขวัญให้มีมาตรฐานเดียวกันและชัดเจน โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มี ราคาหรือ
มูลค่าเกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกําหนดไว้สําหรับ การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้
หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆมิได้
ข้อ ๖ ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ ๕
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือผู้รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไว้ ในข้อ ๘
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ผู้มาติดต่องาน หรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ซึ่งมีคําขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้
ออกคําสั่งทางการปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(๒) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทํากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(๓) ผู้ซึ่งกําลังดําเนินกิจการใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกํากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์เป็นต้น
(๔) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ จากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะการรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณี นิยมและ
ของขวัญนั้นมีราคามูลค่าไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กําหนดไว้
สําหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยตามจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมาย ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๗
๕. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ บุคคลผู้ดํารง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติมีความเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่ง
หน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้
มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล นั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ เคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
สงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี ความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการ อัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่ บุคคลทั่วไป

๘
(๒) ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือการกระทําที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง หรือบุคคล
อื่นจะได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม
บทสรุป
การกระทําที่เป็ นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและประโยชน์สว่ นรวม หรื อการขัดกัน แห่งผลประโยชน์
หรื อผลประโยชน์ทบั ซ้ อน หรื อ Conflict Of Interests ถือว่าเป็ นจริ ยธรรมขันพื
้ ้นฐาน ของข้ าราชการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
ซึง่ การกระทําผิดในเรื่ องดังกล่าวอาจมีความรุนแรงเพียงพอที่สามารถ ทําให้ เป็ นการทุจริตรับผิดต่อหน้ าที่และต้ องพ้ นจาก
ราชการไป อย่างไรก็ตามการกระทําที่เป็ นการขัดกัน แห่งผลประโยชน์หรื อ Conflict Of Interests ไม่ได้ เป็ นเรื่ องเลวร้ าย
มากนัก หากข้ าราชการเป็ นผู้มีจริยธรรม คุณธรรมเพียงพอ สามารถพิจารณาแบ่งแยกได้ วา่ ตนเองอยูใ่ นฐานะใด และต้ อง
กล้ ายืนหยัดในสิง่ ทีถ่ กู ต้ อง สามารถที่จะควบคุมไม่ให้ ผ้ ทู ี่มีสายสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์หรื อพวกพ้ องของตนเองนําเอา
ความสัมพันธ์ ดังกล่าวไปแสวงหาประโยชน์ที่มคิ วรได้ อนั จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อตนเอง หน่วยงานและประเทศชาติ
อย่างไรก็ตาม ดัชนีตวั ชี ้วัด และเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงาน
ภาครัฐ “ดัชนีชี ้วัดความพร้ อมรับผิด” (Accountability Index) เป็ นดัชนีที่ประเมินเกี่ยวกับ พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผู้บริ หารและเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่แสดงถึงการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที่ อย่างเต็มใจ กระตือรื อร้ น มีความพร้ อมที่จะ
ให้ บริ การหรื อส่งมอบงานต่อสาธารณะตามที่กําหนดไว้ ในพันธกิจ และยึดหลักการกระจายผลประโยชน์ที่ถกู ต้ อง ชอบธรรม
และเสมอภาค ให้ ทกุ ภาคส่วนได้ รับการแก้ ไขปั ญหา และได้ รับประโยชน์อย่างแท้ จริง รวมทังความกล้
้
าหาญทีจ่ ะรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง ผู้บริ หารหน่วยงานต้ องมีเจตจํานงแน่วแน่ในการบริ หารหน่วยงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
พร้ อมรับผิด เมื่อเกิดความผิดพลาด
ดังนัน้ ถ้ าเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในหน่วยงานใดปฏิบตั ิงานด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เห็นแก่
ประโยชน์สว่ นรวมหรื อประโยชน์สาธารณะเป็ นทีต่ งั ้ ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้ อนแล้ ว สังคมไทย ก็จะใสสะอาด ค่าดัชนี
ภาพลักษณ์คอร์ รัปชัน่ (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย จะดียิ่งขึ ้น หรื อมีการทุจริตในระดับที่
ตํ่าลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ

