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ค าน า 
 

  การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์สาธารณะ  หรือการขัดแย้งผลประโยชน์  หรือผลประโยชน์ทับซ้อน  
หรือการทุจริตเชิงนโยบาย  (Conflict of Interests :  COI)  มีความหมายเดียวกัน  คือ  การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐปฏิบัติหน้าที่  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
(ประโยชน์สาธารณะ)  ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต  สร้าง
ความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
รัฐบาลจึงก าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔)  ก าหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส  มีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการ
ทุจริตและสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้ 
  การด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานเป็นดัชนีวัฒนธรรมในองค์กรใน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( integrity and  
Transparency  Assessment : ITA)  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยม  ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ  จึงต้องด าเนินการ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมในหลายๆ ด้าน  รวมถึงการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเผยแพร่ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในเทศบาลต าบลท่าเยี่ยมด้วยอีกทางหนึ่ง 
  เทศบาลต าบลท่าเยี่ยมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่พนักงานเทศบาลและบุคลากรให้เกิดความเข้าใจในปัญหา
ดังกล่าว  รวมถึงเป็นข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย  ได้ศึกษาเพ่ือร่วมกันสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต  โปร่งใส  
ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมการสร้างสังคมไทยให้ ใสสะอาด  เพ่ือยกระดับค่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น 
(Corruption  Perception Index : CPI)  ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น 
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๑.  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  “Conflict  of Interest”  เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของ      
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม  ท าให้บรรดา
นักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้ค าจ ากัดความหรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest”  
ไว้แตกต่างกันออกไป  ดังนี้ 
  สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org)  อธิบายความหมายไว้ว่า  ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน (Conflict of Interest)  คือภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ  เช่น  นักการเมือง  
ผู้ให้นโยบาย  หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท  มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้ง
รวมถึงเรื่องส่วนตัวที่ขัดแย้งกัน  ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้เกิดความล าบากในการท าหน้าที่อย่าง
ยุติธรรม  แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่เหมาะสม  ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพที่
ท าให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น  ในการกระท าท่ีเป็นกลางลดลง 
  ดร.วิทยากร  เชียงกูล  ได้ให้ความหมายของค าว่า  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าที่ที่ต้อง
ตัดสินใจท างานเพ่ือส่วนรวม  ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ  เอกชนและ
เจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil  Society)   
  ผาสุก  พงศ์ไพจิตร  ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  การทับซ้อน
ของผลประโยชน์ของบุคคลที่มี ๒ ลักษณะ  หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน  คือ ต าแหน่งสาธารณะและต าแหน่ง
ในบริษัทเอกชน  ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วน
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย  เช่น  กรณีของ
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหุ้น  หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ  ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะ
จะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ  ขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทาน
ธุรกิจดังกล่าวด้วย  ตัวอย่างที่พบ  คือ  การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะ
ประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง  หรือบริษัทที่ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะ     
ผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง  หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม  การ
ชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้  การ
คอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปชั่น  ที่ส าคัญของ
นักการเมืองและข้าราชการที่เก่ียวข้อง 
  Dr. Michael McDonald  นัววิชาการด้านจริยธรรม  แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia 
และผู้อ านวยการ Centre  for Applied Ethics  ได้ให้ค านิยามของค าว่า Conflict of Interest  หมายถึง  
สถานการณ์ท่ีบุคคล เช่น  เจ้าหน้าที่รัฐ  ลูกจ้าง หรือนักวิชาชีพ  มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ
จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง)  โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ๓ ประการ  คือ 
 



-๒- 
 

  องค์ประกอบประการแรก  คือ  ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interest) หรือผลประโยชน์
ส่วนบุคคล (Personal  Interest)  ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ  รวมถึงผลประโยชน์ใน
รูปแบบอ่ืนๆ  ที่ท าให้ผู้ได้รับพึงพอใจ  ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ  ก็แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้งนั้น  เช่น  การหางานใหม่ที่มีรายได้ดีกว่าเก่า  แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ
ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
  องค์ประกอบประการที่สอง  คือ  การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน  ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มี
อยู่เกิดจากการมีต าแหน่ง  หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 
  องค์ประกอบสุดท้าย คือ  เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ  หรือการ
ใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว 
  จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแข้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม
แล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและ
ปราศจากอคต ิ
 
๒.  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่   
  ๑.  การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting  benefits)  คือ การรับสินบน  หรือรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนๆ  ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เช่น  หน่วยงาน
ราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  การใช้
งบประมาณ  ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
  ๒.  การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – Dealing)  หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)  หมายถึง  
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด  เช่น  การใช้ต าแหน่งหน้าที่
ที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา  หรือซื้อที่ดิน
ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 
  ๓.  การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post – 
employment)  หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ  และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกับท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุม  ก ากับ  ดูแล 
  ๔.  การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด  หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด  ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 
  ๕.  การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)  หมายถึง  สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง  เช่น  ทราบว่าจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา  หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดิน
เพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ  ในราคาท่ีสูงขึ้น 
  ๖.  การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your 
employer’s property for private advantage) เช่น  การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ  กลับไปใช้ที่บ้าน  
การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

 



-๓- 
 

  ๗.  การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)  
เช่น  การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงลงไปในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง  หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 
  จากรูปแบบประเภทต่างๆ  ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวมจะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง  ดังนั้น  กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับ
ปัญหา  ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คือ  การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ   
 

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับประโยชนต์่างๆ   
(Accepting benefits) 

รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/ 
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 

หรือเป็นคูส่ัญญา (Contracts) 

มีส่วนได้เสียในสญัญาที่ท ากับ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง 
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
(Post-employment) 

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปท างานใน 
หน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจประเภท 

เดียวกัน 

การท างานพิเศษ (Outside 
Employment or moonlighting) 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกจิที่แข่งขันหรอื 
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

การรับรู้ข้อมูลภายใน 
(Inside information) 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ 
ประโยชน์ของตนเอง 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ 
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว 

(Using your employer’s 
property for private advantage) 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ 
ในงานส่วนตัว 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขต 
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

(Pork-belling) 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นทีต่นเอง
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ 

เพื่อหาเสียง 



 
บทท่ี ๒ 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

๑.  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑. การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office)  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง  คุณสมบัติต้องห้ามที่นานา
ประเทศมักก าหนด  ได้แก่  การห้าม ส.ส.  หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง  ข้าราชการประจ า  และต้องไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆ  กับรัฐ  เป็นต้น 
  ๒.  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน  หนี้สิน  และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น  การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง  แบ่งได้
เป็น ๒ ประเภท  คือประเภทแรกคือการแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น  
และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนมาด ารงต าแหน่ง  ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือ
ที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง  ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง  แต่อย่างน้อยการ
เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้
ง่ายขึ้น 
  ๓.  การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือ
บอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน  ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถ
บ่อนท าลายความเชื่อม่ันที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่
ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 
  ๔.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ราชการ ( Post-office 
employment restriction)  เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information)  ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการ
ออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว  รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารง
ต าแหน่งส าคัญ  ในหน่วยงานราชการมาแล้ว 
  นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบที่ก าหนดขึ้น เช่น  การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้  โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่เก่ียวข้องต่อไป 
  การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก  การมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability)   ประการที่ สอง   มีความโปร่ ง ใส ในการด า เนินงาน 
(Transparency)  ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้  ประการที่สาม  การมีหลักการที่
แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรม  เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability)  ซึ่งหมายความว่า
กฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง  ไม่เลือกปฏิบัติ  และไม่เปลี่ยนแปลง
บ่อยๆ  จนก่อให้เกิดความสับสน  และประการสุดท้าย  คือ  การมีส่วนร่วมของประชาชน ( Public  
Participation)  หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร  กล่าวคือ
ในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกในองค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็คือ  ประการแรก  การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  ชัดเจน  



 
-๕- 

 

ครอบคลุม  และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคมและวัฒนธรรมได้ทัน  
ประการที่สอง  การปฏิรูปองค์กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ  ไม่ถูกแทรกแซงจาก
การเมืองและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง  ประการที่สาม  ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม  
คุณธรรม (Codes of ethics)  รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ  เพ่ือเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้น า
พฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง  ก าหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น  ประการสุดท้าย  ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด  สมัครใจในการรับสมาชิก  มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีจิตส านึกที่
เสียสละในการท างานเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม  องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในการ
เคลื่อนไหวเพ่ือการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้อย่างแท้จริง 
 

๒.  มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ประการแรก  การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics)  เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็น
ดอกบัว  โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆ  ให้ชัดเจน  ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้  สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกัน  จัดตั้ง
เป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ  มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  หรือก าหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ  เพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมมีความชัดเจน  สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้  พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้
ทีไ่ม่ปฏิบัติตาม 
  ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมหรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ
ความประพฤติของนักการเมือง  ข้าราชการ  และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ  เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆ  เหล่านี้  เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้าน
สาธารณะนั้น  ควรมีความประพฤติอย่างไร  อะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย  ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมที่พึงปฏิบัต ิ
  ประการที่สอง  การถ่ายทอด  ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของ
สังคม  โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน  เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน  การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปราย
ถกเถียง  เพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย  มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอด
และปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ  อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนึกถึง
ความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  รู้สึกผิดชอบชั่วดี  ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปราม
ผู้อ่ืนมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้  สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่
ทราบ  ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้น
จะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 
 
 
 



 
-๖- 

 

  ประการที่สาม  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening  the  
arena of civil  society)  โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ  เสรีภาพ  มีจิตส านึกต่อส่วนรวม  อันจะ
น าไปสู่การรวมตัวกัน  จัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ  ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม  รวมทั้ง
ส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการด าเนินงานทั้งสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์ต่า งมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถมีจิตส านึกที่เสียสละเพ่ือส่วนรวม  และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชา
สังคมที่มีอ านาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมือง
และเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ
นักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 
  ประการที่สี่  การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ  ของหน่วยงาน   
เพ่ือให้บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน  
มีความครอบคลุม  การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น  ปิดช่องโหว่ของ
กฎหมาย  ปรับปรุงแนวทาง  และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุด  รวมทั้ง
บทลงโทษในกฎหมายต่างๆ  ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  ประการที่ห้า  การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์     
ทับซ้อน เช่น  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ศาล
รัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  และศาลยุติธรรม  โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน  
มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถและมีคุณธรรมในการท างาน  มีงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมี
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง  มีกฎกติกา
ก ากับการท างานที่ชัดเจน  มีเป้าหมายในการท างานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

๓.  ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่างๆ 
 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
๑. นักการเมือง - การรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  เพ่ือแต่งตั้งหรือเลื่อนต าแหน่งข้าราชการขึ้นเป็น

ผู้บริหารระดับสูง 
- การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/การจ้างเหมา
จากรัฐ 
- การใช้ข้อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์ 
- การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมในหน่วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรอิสระท่ีท าหน้าที่ในการก ากับดูแล (Regulators)  สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
-  การใช้ต าแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวก
พ้อง 

๒ .   ข้ า ร า ชก า ร
ป ร ะ จ า แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ทั่วไป 
-  การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
-  หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/
คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
-  การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 



-๗- 
กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดประโยชน์ทับซ้อน 

๒ .   ข้ า ร า ชก า ร
ป ร ะ จ า แ ล ะ
เจ้ าหน้าที่ของรั ฐ
(ต่อ) 

-  การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
-  การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
-  การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
-  การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามัน 
-  การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ  ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 
-  การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลทางราชการของประชาชนโดย
เรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์
ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกล่าวได้  ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้
ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการ
ประเมินราคาหลักทรัพย์  ค้ าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 
-  ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้าน
พร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน  เพ่ือแลกกับความสะดวก
ในการท าธุรกิจกับสถาบันการเงิน 
-  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจ ากัด  ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 
-  การก าหนดมาตรฐาน (Specification)  ในสินค้าที่จะซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือ
ของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
-  การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล  เช่น  การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า  หรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา  เป็นต้น   
กลุ่มวิชาชีพอิสระ 
-  การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
-  การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
-  การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน  โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนดและไปเรียก
รับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 
กลุ่มวิชาชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม 
-  การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง  เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 
-  คณะกรรมการตรวจรับงานท าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา  โดย
รับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอ่ืนท้วงติงรวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 

 
 



 
-๘- 

กลุ่มอาชีพ กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดประโยชน์ทับซ้อน 
๓ .  ข้ า ร า ช ก า ร
ท้องถิ่น  

๓.๑ การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาด าเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็น
สมาชิก 
-  ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน)  ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมา
งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้ รับมอบอ านาจจาก
บริษัท  ห้างร้านในการยื่นซองประกวดราคา 
-  สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้าง
ร้าน  ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา 
-  สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจากราคาที่ดิน  ทั้ง
ในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อที่ดินไว้ก่อน  หรืออาจเป็นรูปแบบที่ก าหนดที่ตั้ง
โครงการในพื้นท่ีที่ตนเองมีท่ีดินอยู่เพ่ือขายที่ดินของตนเองในราคาท่ีสูง 
-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาหรือดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของ
สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 
-  นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับ
เทศบาล 
๓.๒  การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง 
-  การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพ้ืนที่ของตนเอง 
-  การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ  
ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อการหาเสียง 
-  การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าที่ ในการ
ตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและ
ประโยชน์สาธารณะ  เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปด าเนินการในเขต
พ้ืนที่ของตน 

๔. ประชาชน การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 

 
๔.  ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 
  ๑.  การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  ใช้โทรศัพท์ในหน่วยงาน
ติดต่อธุระส่วนตัวน ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๒.  การใช้อ านาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
  ๓.  การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทราบมาตรฐาน (spec)  วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบใน
การประมูล 
  ๔.  การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน   เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน  เจ้าหน้าที่รัฐน าเวลาราชการไป
ท างานส่วนตัว 



-๙- 
 

  ๕.  การน าบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  ๖.  การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด  ส่งผลให้มีการ
ตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
  ๗.  การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้  ประสบการณ์  หรืออิทธิพลจากที่เคย
ด ารงต าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  เช่น  เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
ก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม  แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
  ๘.  การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 
  ๙.  การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
  ๑๐. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า  หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
  ๑๑.  การซื้อขายต าแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ  ต าแหน่ง  หรือความดีความชอบพิเศษ 
  ๑๒.  การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑๓.  การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
  ๑๔.  การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใดแล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น 
  ๑๕.  การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง  ครอบครัวหรือพวกพ้อง  เช่น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ  เจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
 
๕.  แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
  เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่  โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล  หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ  และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ  จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

  -  ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด  หมายถึง  สิ่งใดๆ  หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน  สิ่งของ  
บริการหรืออ่ืนๆ  ที่มีมูลค่า)  ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน  
รายได้  และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ   
  -  ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน  หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้ 
  -  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts)  หมายรวมถึง  สินค้าบริโภค  ความ
บันเทิง  การต้อนรับให้ที่พัก  การเดินทาง  อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น  ตัวอย่างสินค้า  บัตรของขวัญ  เครื่องใช้
ส่วนตัว  บัตรก านัล  บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงิน  เป็นต้น 
 
 
 



-๑๐- 
 

  -  ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้  (Intangible gifts and benefits) 
หมายถึง  สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ  ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้  อาทิเช่น  การให้บริการส่วนตัว
การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน  การเข้าถึงประโยชน์  หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 
 

 แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๓  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 
๒๕๔๔  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้  ซึ่ง
สามารถสรุปแนวทางส าคัญได้  ดังนี้ 

๑.  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์ อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย  เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ดังต่อไปนี้ 

 ๑.๑  การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่
เหมาะสมตามฐานะแห่งตน 

 ๑.๒  การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล  แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

 ๑.๓  การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๒.  หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑.  ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจาก

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปีด้วย 
๓.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ

ผู้บังคับบัญชา  นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทมิได้ 

๔.  ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๕.  ควรใช้บัตรอวยพร  การลงนามในสมุดอวยพร  หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญ  เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ  อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการ
ประหยัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ – รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
 เราจะจัดการอย่างไร 

การจะรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  มี ๓ ค าถาม  ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์  คือ 

๑)  เราควรรับหรือไม่ 
๒)  เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓)  เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 



-๑๑- 
๑)  เราควรรับหรือไม่ 
  ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ  แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม  อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 
  ๑)  ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ  ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน  เช่น ล็อตเตอรี่  หุ้น  พันธบัตร  เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้า
ข่ายการรับสินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น  สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ
คือ 

 ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น  ให้แทนค าขอบคุณ  การเสนอให้มีผลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 

 ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการ
ท างานในอนาคต 

 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น
พิเศษ  เช่น  งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัติ/อนุญาตต่างๆ  ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒)  การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่น  ในแต่ละส่วนราชการ ควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง  โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ  จะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ  และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น  องค์กรหรือบุคคลใดๆ  ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส  
ความพร้อมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ  ไม่ว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น  จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้  และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 

 

๒.  เราต้องรายงานหรือไม่ 
  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
  ๑)  ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น  ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน  เช่น  การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า  การสัญญาว่าจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ 
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  ๒)  บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร :  ถ้าข้าราชการนั้นๆ  ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ  และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กรและระดับบุคคล  อาทิเช่น  งานตรวจสอบ  งานจัดซื้อจัดจ้าง  การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต  
ฯลฯ  ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย  แม้ว่าหน่วยงานของ
ท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์  ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ   
  หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่  หรือควรตกเป็นของข้าราชการ  ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า ๓,๐๐๐ บาท  ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๓.  เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
  ๑)  ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง  หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๒)  หากมีราคาทางการตลาดเกิน ๓,๐๐๐ บาท  ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้อง
ให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 
 

 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน  ตัดเงินเดือน  จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการ
ฝ่าฝืนนอกจากนั้น  หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ  เข้าข่ายการรับสินบน  ฉ้อฉลทุจริ ตและ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ  รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ
เป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ  หากถูกตัดสินว่าผิดจริง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
  การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ  เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

อคติ  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อศรัทธาของประชาชน
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 
  ๑.  ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง   การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน  การกระท าดังกล่าวนับว่า
เป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ๒.  การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
       -  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ท า
ให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ  หรือผู้รับงาน – รับจ้าง – รับเหมา ฯลฯ  ที่เป็นผู้ให้
ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบ
แทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้
ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ  ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  นอกจากนั้น 
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หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร  ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม
เคยชินกับ “การรับรางวัล”  จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งได้จัดว่า
เป็นการรับสินบน 
        -  การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชน์  โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา  บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ  ถือได้ว่าเป็นความผิด  แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 
   “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว  แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจหรือหากไม่
รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
   “คนอ่ืนๆ  ก็ท าเช่นนี้  ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
   “ดูซิ  ฉนัอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน  ดังนั้น  มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้
รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
   “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ  ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดา
ที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ฝึกอบรม/สัมมนา” 
   “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า
ชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
   “ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆ  เกี่ยวกับการให้ของขวัญ  ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์ใดๆ” 
   ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจาก
การถูกด าเนินการทางวินัยหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 

 สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement)  

ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท  จากการเป็นผู้เข้าร่วม
สัมมนาที่มีบุคลิกเป็น Personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน  
เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน  โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเข้าในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน  ดังนั้น  เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะต้องตัดสิน
ว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้  เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพ่ือใช้ ประโยชน์ตามความ
เหมาะสม 

 โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ 
                ผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
 
 



-๑๔- 
 

คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร 

 บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี  เมื่อท่านเป็น

ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติ  ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  นอก เหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้  แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้  ซึ่ง
ถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ  การฝ่าฝืนขอบเขต
ด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและท าลายชื่อเสียงของ
ท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๓ 

แนวทางการปฏิบัติหน้าทีเ่พ่ือป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
 
องค์ประกอบของกฎหมาย 
  ห้ามด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  
ตามมาตรา ๑๐๐  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
  (๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน  หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจก ากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบ 
  (๓)  การรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของ
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน  หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว 
  (๔)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ  ที่ปรึกษา  ตัวแทน  พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัด
อยู่  หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย  ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
 
การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 
  (๑)  เป็นคู่สัญญา  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ได้เข้ามาท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  มีฐานเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  อันเป็น
สัญญาที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  (๒)  การมีส่วนได้เสียในสัญญา  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับ
บุคคลอ่ืน  โดยการใช้อ านาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปด าเนินกิจการใดๆ  เพ่ือเป็นการ
ป้องกันในกรณีที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย 
  (๓)  การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่
คณะกรรมการ  ป.ป.ช. ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนสามัญจด
ทะเบียน  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น  และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  โดยปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจตนาที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 
  (๔)  การถือหุ้นในบริษัท  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท  ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอยู่นั้น  ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา  กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งมีอ านาจ  
ก ากับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบ 



-๑๖- 
 

  (๕)  รับสัมปทาน  หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน  หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการ
ผูกขาดเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น  หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท  ที่รับสัมปทาน 
  สัญญาสัมปทาน  หมายถึง  สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรับให้ด าเนินกิจการต่างๆ  แทน  
ดังต่อไปนี้ 
  ๑)  สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ 
  ๒)  สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 
  ๓)  สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ   
  การรับสัมปทานจากรัฐ  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ
และท าสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม   
  (๖)  เป็นกรรมการที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน  หมายถึง  เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้าไปมี
ส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 
  (๗)  ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
รัฐมนตรี  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ได้ท าการเป็นตัวแทนกับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของ
ตัวแทนในธุรกิจเอกชน 
  (๘)  ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน  หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน 
  
 ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี)  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามด าเนินกิจการ  ที่เป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ได้บัญญัติ
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการใดๆ  ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์
ส่วนรวม  บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี)ด้วย  โดยมีข้อห้าม
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี)  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคู่สัญญา  หมายถึง  การห้ามคู่
สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่  ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
  (๒)  ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา  หมายถึง  การที่คู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ในต าแหน่งได้อาศัยอ านาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนๆ  โดยการใช้อ านาจหน้าที่ของคู่สมรสไปด าเนินกิจการใดๆ  ในสัญญา 
  (๓)  ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี)  ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน  หมายถึง  
การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ  ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจ ากัด
และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 
  (๔)  ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี)  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท  หมายถึง  การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นใน
บริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้น  ได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ 
 
 



-๑๗- 
 

  (๕)  ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี)  ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน  หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
  (๖)  ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี)  ของเจ้าหน้าที่รัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ  เป็นกรรมการ  เป็นที่ปรึกษา  ตัวแทน  พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจเอกชน  ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่  หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพผลของ
ธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ 
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  บุคคลนั้นจะต้องตรวจสอบ

ตนเอง  คู่สมรส  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ  บ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะ
ของเอกชน  ที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ  โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ  การรับ
สัมปทานจากรัฐ  หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ  การถือหุ้น  หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่ วน
ต่างๆ  ว่ามีหรือไม่  และจะต้องส ารวจกิจการต่างๆ  ของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้
ทราบก่อนเข้าสู่ต าแหน่งว่าจะต้องด าเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร  มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของ
กฎหมาย  

๒.  การปฏิบัติหน้าที่หรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ด ารงต าแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ด าเนินกิจการ
ใดๆ  ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการท าความเข้าใจกับคู่
สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว  และเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการด าเนินการที่เป็นการ
ต้องห้ามตามกฎหมาย  กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย  ไม่ใส่
ใจกับการด าเนินการของคู่สมรส  ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆ  ตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส  โดยจะต้องถูกระวางโทษจ าคุก  ปรับ หรือทั้ง
จ าทั้งปรับแล้วแต่กรณี 

๓.  การด าเนินกิจการในภายหลังพ้นจากต าแหน่ง  (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง
สองปี)  มาตรา ๑๐๐  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ได้
บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่ เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  โดยห้ามด าเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆ  แล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย 
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