คู่มือ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย

คานา
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่เกิดขึ้นทั่ว
โลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่ด้อยพัฒนา ต่างต้องเผชิญกับปัญหาจากการคอร์รัปชั่น
และได้กลายเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดไปทั้งยังทวีความ
รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ
แนวคิดของคนไทยบางส่วนมองว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติและยอมรับได้ ดังนั้น หากใคร
โกงแล้วทางานเก่งก็ถือว่าพอรับได้ จึงทาให้คนยินยอมที่จะเสียสละเงิน เพื่อซื้อความสะดวก สิทธิพิเศษ หรือตัด
ความราคาญ แม้กระทั่งเกิดความคิดสีเทาประเภท กินตามน้า หรือมีแนวคิดค่านิยมความเชื่อที่ว่า คนโกง แต่
เก่งดีกว่าคนซื่อที่ทางานไม่เป็น ซึ่งการกระทาและความคิดเหล่านี้ทาให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่ยอมรับการ
คอร์รัปชั่น
ดังนั้น หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสานึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อานาจทางราชการโดยมิชอบในการดาเนินกิจกรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ ต่อ
ตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐควรสร้างความตระหนัก และหามาตรการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อนามาสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสานึกและเสริมสร้าง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการทางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรม และผลประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสาคัญ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย จึงได้จัดทาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้ป้องกันความเสี่ยงด้าน ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานทาง
ราชการและเสริมสร้างจริยธรรมของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐในการทางานเพื่อส่วนรวม
กลุม่ นโยบายและแผนงาน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
มิถุนายน 2563

สารบัญ
หน้า
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of interest)
ความหมายผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

1

2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

3

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

6

กรณีศึกษาการกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ช่องทางการแจ้งการแจ้งเบาะแสของหน่วยงาน
บรรณานุกรม

12
14

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (conflict of interest)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ( conflict of interest)
คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ
ผู้อานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ทางวิชาชีพ ( professional interests) อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นกลาง / ไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น
ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ผลประโยชน์ขัดกัน
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อหน่วยงานหรือ
องค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดาเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว
และเพื่อนฝูง
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ
และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าค วามเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึง
หน้า 1

นับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึ
ง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือดาเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคล
ดารงตาแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทาบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อานาจหน้าที่ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง ”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย ” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบ
หนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตาแหนงหน้าที่สาหรับมุ่งตอบสนอง ต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก
ความหมายผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สภาวการณ์ หรือ
ข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอานาจหน้าที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตา แหน่ง หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระทานั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่
หลากหลายไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดารงตา แหน่ง องค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจากัดหรือการที่บุคคลผู้มีอานาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทาแบบนี้เป็นการ
กระทาที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ

หน้า 2

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
(แบบ COSO)
1. กาหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามตารางคะแนน โดยกาหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็น
ความเสี่ยงนั้นๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและมีความสาคัญโดยพิจารณาจาก
2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด
2.2 ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้นๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด
ตารางที่ 1 เกณฑ์กาหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

เหตุการณ์ความเสี่ยง

5

สูงมาก

กรณีการใช้ทรัพย์สิน/เวลา ของทางราชการเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวอาทิเช่น
การนารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว การนาน้ามันราชการเติม
รถยนต์ส่วนตัว การนาเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว อาทิ ใช้เวลา
ราชการไปทางานพิเศษ หรือ นางานพิเศษมาทาที่ทางาน

4

สูง

กรณีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิได้รับเงิน/
สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-รับจ้าง รายนั้นๆ

3

ปานกลาง

กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับ
ผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากการจ้างที่
ปรึกษา/ การคัดเลือกผู้ประกอบการออกร้านจาหน่ายสินค้า/การ
อนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับโรงงาน/เหมืองแร่

2

น้อย

กรณีการใช้อานาจเจ้าหน้าที่/การใช้ดุลยพินิจที่อาจจะไม่ยุติธรรม
หรือล่าช้า อาทิ การใช้ตาแหน่งหน้าที่งานที่ทา ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ การอนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับโรงงาน/เหมืองแร่ รับ
สิ่งของตอบแทน

1

น้อยมาก

การเบิกจ่ายเงิน

หน้า 3

ตารางที่ 2 เกณฑ์กาหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
ระดับ

ผลกระทบที่อาจจะเกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

3

ปานกลาง

2

น้อย

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

1

น้อยมาก

สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง

ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม

3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง( Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความสาคัญในการบริหาร
ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ( Likelihood) กับระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact)ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง
= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood xImpact)

ตารางที่3แสดงระดับของความเสี่ยง (Drgree of Risk)

15-25 คะแนน

2

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk: E)
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)

การแสดงสี
สัญลักษณ์
สีแดง

9-14 คะแนน

สีส้ม

3

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)

5-8 คะแนน

สีเหลือง

4

ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

1-3 คะแนน

สีเขียว

ลาดับ
1

ระดับของความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

3. นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้มาจัดทาตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ่มของ
ความเสี่ยงเข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงที่มี
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
เหตุการณ์ความเสี่ยง
กรณีการใช้ทรัพย์สิน/เวลา ของทางราชการเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัว การนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัวอาทิเช่น การ
นารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว การนาน้ามันราชการเติมรถยนต์
ส่วนตัว การนาเวลาราชการไปใช้ส่วนตัว อาทิ ใช้เวลาราชการไป
ทางานพิเศษ หรือ นางานพิเศษมาทาที่ทางาน

โอกาสที่จะเกิด ความรุนแรง ระดับความ
ความเสียหาย ผลกระทบ
เสีย่ ง
15 สูงมาก
5
3

กรณีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิได้รับเงิน/
สิ่งของตอบแทนจากการซื้อ-จ้าง จากผู้ขาย-รับจ้าง รายนั้นๆ

1

4

4 ปานกลาง

กรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับผลประโยชน์
อย่างใดอย่างหนึ่งการรับผลประโยชน์จากการจ้างที่ปรึกษา/ การ
คัดเลือกผู้ประกอบการออกร้านจาหน่ายสินค้า/การอนุมัติ
อนุญาต เกี่ยวกับโรงงาน/เหมืองแร่

4

5

20 สูงมาก

กรณีการใช้อานาจเจ้าหน้าที่/การใช้ดุลยพินิจที่อาจจะไม่ยุติธรรม
หรือล่าช้า อาทิ การใช้ตาแหน่งหน้าที่งานที่ทา ไปแสวงหา
ผลประโยชน์ การอนุมัติ อนุญาต เกี่ยวกับโรงงาน/เหมืองแร่ รับ
สิ่งของตอบแทน

3

5

15 สูงมาก

การเบิกจ่ายเงิน

1

5

5 ปานกลาง
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กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
เมื่อบุคคลผู้ใดก็ตามมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเมื่อ มีความประสงค์เข้ามาเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ดาเนิน กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การเตรียมการก่อนเข้าสู่ตาแหน่งจึงมีความสาคัญยิ่ง การไม่เตรียมความพร้อม
จะทาให้บุคคลนั้น มีสภาพปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไว้ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การประกอบอาชีพบางอย่างที่ได้กระทาไว้กับรัฐ หรือ การอยู่ในฐานะต่างๆ ในธุรกิจการค้า ของเอกชนที่ทาไว้
ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามกระทาหรือห้าม ดาเนินการ เมื่อบุคคลนั้นได้เป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ จึงเป็นต้นเหตุของการกระทาผิดกฎหมายและจะส่ง
ผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เช่น การต้องพ้นจากตาแหน่ง การได้รับโทษจาคุกหรือทั้งจาทั้งปรับ เป็นต้น
ก่อนเข้ามารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบ ตนเอง คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆ บ้าง เมื่อครั้งที่ ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทา
ธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบ การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็น
กรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามี
หรือไม่อย่างไร และต้องสารวจกิจการต่างๆ ของคู่ สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้ ทราบ
ว่าก่อนเข้าสู่ตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตนเองและคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้อง ดาเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทาการค้า การทาธุรกิจนั้นๆ อย่างไร เมื่อไร ภายในกาหนด ระยะเวลาอย่างไร
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๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือดารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 126 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วน
เสียในสัญญา ที่ได้ทากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบหรือดาเนินคดี การห้ามรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้
ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือได้ทาสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้
บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะ ต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทางานในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๒) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมไว้ด้วย การทาความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีความสาคัญ หากไม่สามารถทาความ
เข้าใจกับคู่สมรสให้เข้าใจ ในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมาย ที่ไม่ถูกต้อง
หรือในกรณีที่คู่สมรสได้กระทาโดยความเลินเล่อ พลั้งเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการดาเนินกิจการที่
เป็นการต้องห้าม ตามกฎหมายในมาตรา 126 การดาเนินกิจการของคู่สมรสนั้น จะนามาซึ่งภัยและโทษกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมาย บัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่หากปล่อย
ปละละเลยไม่ใส่ใจกับการดาเนินกิจการของคู่สมรส ทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ ทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะถูกระวางโทษจาคุก
หรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
ดังนั้น การทาความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑26 เพื่อให้รู้ถึงข้อห้ามกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ข้อห้ามมี ให้ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยมิได้
๓. การดาเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี)
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ตามมาตรา ๑๒๖ ได้
บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีก เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐด้วย
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4. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์

ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม ๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ
4.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาส ที่เราไม่สามารถ
ปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
• ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่าย การรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
• ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผล ในการตัดสินใจ คือ ให้
พิจารณาว่า ทาไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณา บนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพื้นฐานว่า
การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง กระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ให้บริการ และปกป้อง ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้ สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมี
ต่อรัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
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4.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
• ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่มี
ความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควร ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคน
นั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา อนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงาน ขณะดารงตาแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ จากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกัน ทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ
องค์กรเอกชน ) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจาก ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่า จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
• เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ใน สถานการณ์ใดๆ
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4.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
• ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
• หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้อง พิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
• หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร
5. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทาธุรกิจกับตัวเอง
ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอนอ่อน
ผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดการดาเนินการตามขั้นตอนของ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทา
ใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อานาจหน้าที่ ในตาแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้องซึ่ง
เป็นการใช้อานาจที่ไม่สุจริตหรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ที่พร้อมฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ง
ถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้า
ข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสิน
ว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกาหนด
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