คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

เทศบาลตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง

คานา

เทศบาลตาบลหลวงเหนือ ได้จัดทาคูม่ อื เล่มนีข้ นึ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มิได้
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ ที่เป็นสินน้าใจโดยเด็ดขาด แต่การรับทรัพย์สินข้างต้น
จะต้องคานึงถึงหลักการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมจากการรับทรัพย์สินนั้นๆ
ด้วย หากการรับทรัพย์สินนั้นจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน้าที่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่ควรรับทรัพย์สินจาก
บุคคลใดๆ ที่ได้หยิบยื่นให้กบั เจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่มอื เล่มนี้ จึงได้นาเสนอกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในมาตรา ๑๐๓ ที่ได้บัญญัติการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมที่เกิด
จากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ น
บุคคลและประโยชน์สว่ นรวม จะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้นหาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความเข้าใจในหลักการรับทรัพย์สินซึ่งเป็นต้นเหตุที่จะเป็นตัวนาทางให้เกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ ความเข้าใจและ
หลีกเลี่ยงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากการให้กันในโอกาสต่างๆ ก็จะเป็นผลดีและเป็นการ
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้มสี ่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และเป็นการลดการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นเป้าหมายของส่วนราชการ ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายเพื่อประโยชน์สว่ นรวมและไม่มีประโยชน์สว่ นบุคคลแอบแฝงที่เป็นผลพวงมาจากการได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด และหากเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใด มิให้มามีอทิ ธิพลในการปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว ก็จะส่งผลดีต่อประเทศชาติและเกิดผลดี
ต่อส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง

บทนำ
การมีผลประโยชน์ทั บ ซ้อ น ถือเป็นการทุจริ ตคอร์รั ป ชั่น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็น การ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส าธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลัก ขององค์กร หน่ว ยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
เทศบาลตาบลหลวงเหนือ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการตาบลหลวงเหนือ โดยนาแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินงานดังนี้
หลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล ซึ่งเรา
รู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่
ที่เกิดขึน้ ในสังคม แต่เป็นการสะสมความรูท้ ี่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่รว่ มกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็น
พันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการ เพื่อการอยู่รว่ มกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสาน
ประโยชน์และคลี่คลายปัญหา ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน
องค์ประกอบของหลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สาคัญ 10 ประการดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และ เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. คุณธรรม/จริยธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์
เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น

3. เปิดเผย/โปร่งใส คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานของ
องค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น
4. กำรมีส่วนร่วม/กำรพยำยำมแสวงหำฉันทำมติ คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่
ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชา
พิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5. ภำระรับผิดชอบ/สำมำรถตรวจสอบได้ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ มี
ความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้
ทันท่วงที
6. หลักประสิทธิภำพ ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจาเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลผลิตที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อส่วนรวม มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออานวยความสะดวก และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลา้ สมัยและไม่มีความจาเป็น
7. หลักประสิทธิผล ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการ
วางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
8. กำรตอบสนอง ผู้บ ริ หาร พนัก งานและลูก จ้าง ต้องให้บ ริ ก ารอย่า งมีคุณภาพ
สามารถดาเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตาม
ความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมี
ความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม
9. ควำมเสมอภำค ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ต้องให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่า
เทียมกัน ไม่มกี ารแบ่งแยกด้วยความแตกต่าง อีกทั้งยังต้องคานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึง
บริการสาธารณะของกลุ่มบุคคลผูด้ ้อยโอกาสในสังคมด้วย
10. กำรกระจำยอำนำจ ผูบ้ ริหารต้องมีการมอบอานาจและกระจายความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจและการดาเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการถ่ายโอน
บทบาทและภารกิจต่างๆ ให้แก่ อปท. หรือภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัสชี้แนะแนว
ทางการดาเนินชีวติ แก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ควำมพอประมำณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ้ ื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
ควำมมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ
อย่างรอบคอบ
กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย
ทั้งความรูแ้ ละคุณธรรมเป็นพืน้ ฐาน
เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ความรูเ้ กี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน
ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการ ดาเนินชีวติ

ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มคี ่านิยมไทย 12 ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ ยรู้จักการเคารพผูใ้ หญ่
๙. มีสติรู้ตัว รูค้ ิด รู้ทา
๑๐. รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำร เทศบำลตำบลหลวงเหนือ พ.ศ. 2558
ได้กำหนดมำตรฐำนจริยธรรม อันเป็นค่ำนิยมหลักสำหรับข้ำรำชกำรของเทศบำล
หมวด 2
มำตรฐำนจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก
สำหรับพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลตำบลหลวงเหนือ
ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลตาบลหลวงเหนือ ทุก คน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการ
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10
ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจติ สานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน
4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
7) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้นา่ อยู่คู่คุณธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

มำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลตำบลหลวงเหนือ
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ได้ ป ระมวลขึ้ น จากข้ อ เสนอแนะของผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น หลั ก การและแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผูบ้ ังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผูร้ ่วมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ประกำศเจตนำรมณ์เทศบำลตำบลหลวงเหนือ เป็นหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
เทศบาลตาบลหลวงเหนือ เป็นหน่วยงานที่รับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่ง
ในการดาเนินงานของเทศบาลได้คานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก
เทศบาลตาบลหลวงเหนือ ได้เล็งเห็นความสาคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหา
ที่ทาให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่นอ้ งประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทาให้ผลประโยชน์
ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดาเนินงานให้เกิดความโปร่งใส
เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สนิ ราชการ
2. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชน์มิชอบ
3. ไม่ใช้อานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง
4. ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความโปร่งใส เสมอภาค
5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น
7. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น
8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

ในคู่มือเล่ม นี้ จะสะท้อนหลัก การและแนวคิดที่เ ป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสาคัญเป็นเป็น 3 บท ได้แก่
1. บทที่ 1 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
2. บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
3. บทที่ 3 การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อ่นื ใด
ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interests มีการใช้คาภาษาไทยไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน ” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความ
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้ เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
1. หาผลประโยชน์ใ ห้ตนเอง คือ การใช้ อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้
อานาจหน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร
แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็น
คุณแก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
4. ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน เช่ น การใช้ ร ถยนต์ หรื อ
คอมพิวเตอร์ราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น
เป็นนักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น

บทที่ ๑
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริ ย ธรรมในการป้ องกั น หาผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนในการปฏิ บัติ ราชการหลาย
ประการ ดั งปรากฏในประมวลจริย ธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนัก งานจ้าง ได้กาหนด
มาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ
๕ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓
ส าหรั บ ในบทนี้ จ ะได้ ส ะท้ อ นหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ป็ น สากลพร้อ มข้ อ เสนอแนะแนว
ทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสาคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่คอื
๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์
กำรบริหำรผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังให้เ จ้าหน้าที่ป ฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี
ความสาคัญอันดับต้น
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน
เสมอภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์
สาธารณะและให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด
• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชน์สว่ นตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทาให้มคี วามสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่สง่ เสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด
• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอทิ ธิพลต่อการทางานหรือการตัดสินใจกรณี
นีเ้ รียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง
• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมชิ อบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นิยำมศัพท์และแนวคิดสำคัญ
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/
กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือ
ธุรกิจของเจ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะ
ให้คนเหล่านีไ้ ด้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์สว่ นตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์สว่ นตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ย วกับเงินไม่ได้เกี่ยวกั บการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยั ง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นตาแหน่งในบริษัทที่ รับ
งานจากหน่ ว ยงานรวมถึ ง การได้ ม าซึ่ ง ผลประโยชน์ อื่ น ๆที่ ไ ม่ไ ด้ อ ยู่ ใ นรูป ตั ว เงิ น เช่ น สั ม ปทานส่ ว นลด
ของขวัญหรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชน์ที่ไ ม่เ กี่ ยวกั บเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลาเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีขอ้ สังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
• หน้ำที่สำธำรณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือการให้
ความสาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านีไ้ ม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทางานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร
• ผลประโยชน์สำธำรณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใน
เบือ้ งต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม

- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่
ต้องจากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มผี ลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์สว่ นตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่งขณะที่ไปหางาน
ใหม่
• ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มผี ลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า
มี แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ตอ้ งทาให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนัน้ จริง
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
• หน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัย ประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้
ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่
สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์สว่ นตนมาเกี่ยวข้อง
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทา
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทา

บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ล าเอีย ง/อคติต่ อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้ าที่ทับ ซ้อนเป็น ปัญ หาผลประโยชน์ทับ ซ้อนด้ วยเพราะว่า มี
หลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักกำร ๔ ประกำรสำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
• ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่
หลักเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทางานในขอบเขต
หน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติตอ่ แต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทาง
การเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ตอ้ งมีจริยธรรมด้วย
• สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
• ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง : การแก้ปัญหา
หรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการ
สร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่
ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็น
แบบอย่างด้วย
• สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : ผูบ้ ริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มใี นสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบาย
ใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้
ในทางที่ผิด

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็น เจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ
พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
• กรอบกำรทำงำน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนสาหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารให้ผู้มสี ่วนได้เสีย ผูร้ ับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
• รำยละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นนั้ มีประเภทใดบ้าง
- เป้าหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรูว้ ่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและ
ทาให้เจ้าหน้าที่รสู้ ึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน /เศรษฐกิจ (เช่นหนี้)
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การทางานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/
กลุ่มอื่น

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุ ปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการ
ให้ บ ริ ก ารที่ อุ ป สงค์ ม ากกว่ า อุ ป ทาน การกระจายงบราชการ การปรั บ การลงโทษการให้ เ งิ น /สิ่ ง ของ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้
ความสนใจเป็นพิเศษ
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อ นนี้ต้องพิจารณานิย ามและข้อกาหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน
ดังนัน้ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในองค์กรและยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึน้ และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือ
แบบเป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทาสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร
การให้ค วามรู้จะเริ่มตั้งแต่ก ารปฐมนิ เ ทศ และมีอย่างต่ อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ ทุก คนควร
สามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัว
ผูบ้ ริหารเองก็ต้องรูว้ ิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การ
ติดต่อ การร่วมทางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอน
และกระจายอานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตั วและ
ความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔) ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่
อยู่ใ นต าแหน่ งระดั บ บริ หาร ซึ่ งต้ องแสดงภาวะผู้ นา สนับ สนุน นโยบายและกระบวนการอย่ างแข็ งขั น

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่ (๒)ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ
พิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจารณาปัจจัยอื่นๆ
รวมถึงระดับและลักษณะของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลั กษณะของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
๕) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่า
จะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มสี ่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึ้น
ก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
- การทางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อน
และผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมายบางองค์กร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิจมีกับหุ้นส่วน
และผูท้ าสัญญาด้วย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วน
ร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธี
เหล่านี้จะทาให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งนีใ้ นการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุก
ขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิ ภาพสม่าเสมอ โดย
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการ
ทางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรี ยนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความ
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผล
การทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางาน
ให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การ
เปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็น
รากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้ เ ปิ ด เผยเป็ น ผู้ ที่ ร ายงานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ มิ ช อบที่ ร้ า ยแรงของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและ
แม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดที่
ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การ
ไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทำไมกำรเปิดเผยจึงทำได้ยำก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็น
เรื่องยากสาหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มตี ่อส่วนรวม และกับความภักดีตอ่ เพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ

บทที่ ๒
กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ
กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้ เ ปิ ด เผยเป็ น ผู้ ที่ ร ายงานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ มิ ช อบที่ ร้ า ยแรงของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและ
แม้แต่สูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistleblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดที่
ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การ
ไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทำไมกำรเปิดเผยจึงทำได้ยำก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นเรื่อง
ยากสาหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มตี ่อส่วนรวม และกับความภักดีตอ่ เพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลัก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็ นสัญญาที่
มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสาคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจาเป็นปัจจัย
สาคัญอีกประการที่ทาให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทาผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทาผิดมักได้รับการปฏิบัติ
ในทางตรงกั นข้ามการตัด สินใจที่จะเปิด เผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลัก คือจะต้องปฏิบัติอย่าง
โปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทาผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ
ได้

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้ เ ปิ ด เผยเป็ น ผู้ ที่ ร ายงานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ มิ ช อบที่ ร้ า ยแรงของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง

ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและ
แม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสมคื อเมื่อเกิดการทาผิดที่
ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การ
ไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทำไมกำรเปิดเผยจึงทำได้ยำก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็น
เรื่องยากสาหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มตี ่อส่วนรวม และกับความภักดีตอ่ เพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ

• กำรส่งสำสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ
คดโกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมี
ค าแนะนาแก่ เ จ้า หน้ าที่ว่ าจะบริหารข่ าวสารข้อ มูล อย่า งไร และจะจัด การอย่ างไร เมื่ อเผชิญ กั บ กรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มแี นวโน้มจะทาให้เกิดการกระทาผิด

• กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย :
รากฐานของการเปิดเผยการกระทาผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม
รวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกาหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนา
พฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทาที่เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระทาผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุ ณธรรม ต้องมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทาผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะ
มีการดาเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่

• องค์กรควรจะทำอย่ำงไร :
วิธีที่ดที ี่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทาผิดจัดช่องทาง
อานวยความสะดวก สนับสนุน และคุม้ ครองผู้เปิดเผยการกระทาผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผูเ้ ปิดเผยการกระทาผิดและการคุ้มครองพยานคือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทาผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติก ารรายงานหรือ เปิดเผยการประพฤติ มิชอบ จะใช้ก ารรายงานตามกระบวนการ
ทางการบริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อานวยการ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องค์ ก รจริ ย ธรรมภายนอก การรายงานหรื อ เปิ ด เผยการประพฤติ มิ ช อบนั้ น ข้ อ มู ล ที่ เ ปิ ด เผย ควร
ประกอบด้วย
- การประพฤติมชิ อบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทาให้สูญเสียเงินของ
แผ่นดิน
- การกระทาที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการ
ขู่คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทางาน องค์กรควรกาหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจาเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้ อ งท าอย่ า งไร เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า หน่ ว ยงานจะสนั บ สนุ น และปกป้ อ ง กลไกจะต้ อ งเป็ น กลไกเชิ ง รุ ก
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทาผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้อง
รับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงาน
ทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์กร
การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นสิ่งสาคัญ และผู้รับรายงานควรให้คาแนะนาผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทาผิดใน ๔ กลุ่มคือ
๑) การประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผูอ้ ื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ
หรือผูร้ ับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทาของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ
หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทาผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคาถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน
หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :
- เนือ้ หาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทาได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย

- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• กำรให้ควำมสำคัญกับกำรรำยงำนและวิธีกำรรำยงำนที่ยืดหยุ่น
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง
หรื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมการจั ด การเกี่ ย วกั บ การรายงานควรยื ด หยุ่ น เช่ น การรายงานต่ อ
ผูบ้ ังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้
นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผูต้ รวจการแผ่นดิน

• กำรผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ
หน่วยงานต้องรับ ผิด ชอบในทางปฏิบัติใ ห้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ
คุ้ ม ครองอย่ า งเชื่ อ มั่ น ได้ แ ละข้ อ มู ล บุ ค คลต้ อ งเก็ บ เป็ น ความลั บ ปกติ ห น่ ว ยงานต้ อ งพั ฒ นานโยบาย /
กระบวนการในการให้คาแนะนาต่อผู้บริหารให้ตระหนัก ในความสาคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครอง
พยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผูบ้ ังคับบัญชา

• เบื้องหลังควำมสำเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทาผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้อง
ขององค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการป้องกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทาให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ
เสริมสร้างการเปิด เผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นาต่อความสาคัญ ในการ
เปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สาคัญมากหน่วยงาน
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะทาให้
เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดควำมสำเร็จ พิจารณาได้จาก
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คาปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผูเ้ ปิดเผยคนอื่นๆ
และหัวหน้าสายงาน

•บทบำทสำคัญของกำรบริหำร
ผู้บ ริหารระดั บ ล่างมีบ ทบาทสาคัญ ต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสาคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน
สัมพั นธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้นาเป็นเรื่อง
สาคัญ มากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์ก ารตอบสนองของ
ข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ
ผู้อานวยการและเจ้าหน้า ที่ต้อ งไม่คุก คามหรื อท าให้ ผู้เ ปิดเผยผลประโยชน์ส าธารณะ
กลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้อง
สงสัย ในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ไ ด้จะเป็นความลับ ซึ่งเป็นปัจจัย ที่สาคัญต่อการลดแรง
ต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือ ทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อ
ลดปฏิกิรยิ าทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทาได้
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเ้ ปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บ ริห ารจะต้อ งสามารถจั ดการกั บ บุค คลที่ต่ อต้ านการเปิด เผย และเจ้า หน้ าที่ โ ดยให้
คาปรึกษาแนะนาลูกน้องไม่ให้ทาผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร
ผูบ้ ริหารต้องทาให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตัง้ แต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้อง
เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้อง
ระงับไม่ให้การกระทาใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทา
เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือทาให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ

• กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน
จัด โปรแกรมการพั ฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนัก ในความสาคัญ และผลัก ดันให้เ กิด
ทัศ นคติท างบวกต่ อ การเปิ ด เผยข้ อมู ล โดยอธิ บ ายว่ า ท ำไม ต้ อ งเปิด เผย และ อะไร จะเกิ ดขึ้ น เมื่ อ
ข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision
making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า /ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการ
ฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล
รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน
• เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best- practice target)
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบาย
และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้
คาปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผูเ้ ปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับผูบ้ ริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และ
รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนำรมณ์
เนื่ อ งจากความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครัฐ ว่ า จะต้ อ งตั ด สิ น ใจและกระทำหน้ ำ ที่ โ ดยยึ ดผลประโยชน์ ส ำธำรณะเป็ น หลั ก
ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์
ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความ
เชื่อถือ ไว้ว างใจของประชาชนกระทบต่อความถู ก ต้องชอบธรรมที่องค์ก รภาครัฐ ยึ ดถือในการบริหาร
ราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน
รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อ่น
ื ใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอื่นๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ

• เรำจะจัดกำรอย่ำงไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คอื
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑. เรำควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธ
ได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจ
เข้าข่ายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานใน
อนาคต
ถ้าท่านทางานอยู่ใ นกลุ่มเสี่ย ง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับ ความไว้วางใจเป็น
พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคล
กลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์สว่ นตน
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นนั้ จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ
เพราะก่อให้เกิดความรูส้ ึกผูกพันหรือพันธะกับผูใ้ ห้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
ต่อประชาชน

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ในแต่ ล ะ ส่ ว นรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรั บ ของขวั ญ และ

ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ท่ีเสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ
ควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆ
จะต้ อ งกระท าด้ ว ยความเป็ น กลาง ปราศจากการมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการให้ บ ริ ก าร และปกป้ อ ง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความ
เชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสาคัญ สมาชิก
ทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ
โปร่ ง ใส ความพร้ อ มรั บ ผิ ด ชอบ และแสดงพฤติ ก รรมที่ ถู ก ต้ อ ง เที่ ย งธรรม ตลอดเวลาที่ มี อ าชี พ รั บ
ข้าราชการ
๒.เรำต้องรำยงำนหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนีใ้ ห้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ สามารถจั ด การเรื่ อ งนี้ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสม การร ายงานการรั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต
ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า
หน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงาน
หรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลั ก กำรการก าหนดว่าของขวัญ และผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควร
จะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้อง

มีค่าน้อยกว่า๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจำรณำในกำรปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุท ธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีคา่ ราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่า น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค่ า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต้ อ ง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
ถ้าของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ที่มี ค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท
และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้อ งรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นเก็บ รัก ษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้าย
หน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุ ณค่ารวมของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่ไ ด้รับ จากผู้ใ ห้ค น
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผูใ้ ห้มคี วามสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมคี ่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้ รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนัน้
ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู้ รั บ บริ ก าร
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก
ชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่ งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)

๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
๔. กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ
ฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นนั้ ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู้ ห้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
• กำรรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งควำมเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี
อคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิด
ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าว
นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึน้
การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ อาจท าให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ า งรวดเร็ ว และ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทา
ให้เ กิ ด ความรู้สึ ก ชอบหรื ออยากปฏิ บัติต่ อผู้รับ บริก าร หรือผู้ รับ งาน-รั บ จ้าง-รับ เหมาฯลฯ ที่เ ป็ นผู้ใ ห้
ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติ
ตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจ
ว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กรข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น กำรรับสินบน
การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ ม ากที่ เ ราจะรั บ
ของขวั ญ และผลประโยชน์ โ ดยเฉพาะสิ่ ง ที่ ถู ก ใจเรา บุ ค คลอาจสงสั ย ว่ า การรั บ ของขวั ญ และห รื อ
ผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ดว้ ยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะ
เป็นการทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พเิ ศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมัก
เป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้
แม้ว่าฉันจะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ย วกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่ สามารถปกป้องท่านจากการ
ถูกดาเนินการทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มชิ อบ

เอกสำรอ่ำนประกอบ
คู่มือดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทาดัชนีวัดความ
โปร่งใส
หน่วยงานภาครัฐ, สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ,กรุงเทพฯ
,๒๕๕๕.
ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๕,
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
ณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐที่มงุ่ เน้นการ
ดาเนินการในเชิงธุ รกิจ ”, สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ,
กรุงเทพฯ,๒๕๕๓.
พรศัก ดิ์ ผ่ องแผ้ว และคณะ, “องค์ค วามรู้ ว่าด้ว ยการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบในวงราชการไทย”,
ส านัก งานคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ,
กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙.
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กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในมาตรา ๑๐๓
บทที่ ๑
หลักเกณฑ์ในกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
-----------------------------การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถจาแนกได้เป็นสองกรณี ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดได้จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ประการหนึ่งกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดในประการ
ต่อมา
ในกรณีขา้ งต้นจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตาแหน่ง
ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามความ
ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้แก่บุคคล ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่ง หรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานใน
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และให้หมายความรวมถึงกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้
อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทางการปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคลในโอกาสต่างๆ จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นต้นเหตุของการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สบื เนื่องมาจากการ
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตาแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
๑. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ กับกำรห้ำมดำเนินกิจกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมควำมในมำตรำ ๑๐๐
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมและเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประกอบกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใจรัฐสภาได้ตรากฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษทางอาญา หลักการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๑๐๓ จึงเป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุก

ตาแหน่ง โดยไม่จาต้องประกาศกาหนดตาแหน่ง อย่างเช่น การห้ามดาเนินกิจการตามความในมาตรา
๑๐๐ ดังนั้น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องปฏิบัติตามความในมาตรา ๑๐๓
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้จะต้องเป็นกรณีที่มกี ฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้รับได้ ซึ่งรวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด ดังนั้นกฎเกณฑ์ในเรื่องการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด ตามมาตรา ๑๐๓ และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด จึงได้
นาไปใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยอนุโลมด้วย ดังนัน้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดได้ปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรับผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามมาตรา ๑๒๒ ได้แก่
การระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันกับการห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ตาม
ความในมาตรา 100

แต่ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา

100 นั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องห้ามดาเนินกิจการ และ
ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้
ประกาศกาหนดตาแหน่งที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 100 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐได้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม และมีการดาเนินกิจการ
ในลักษณะเดียวกันกับที่ตอ้ งห้าม ตามความในมาตรา 100 ก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐผูฝ้ ่าฝืนก็จะมีความผิด
ตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มกี ารบัญญัติห้ามไว้เป็นการเฉพาะแล้วแต่กรณี แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ได้ประกาศกาหนดตาแหน่งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งห้ามมิให้ดาเนิน
กิจการตามความในมาตรา 100 นั้น ก็จะไม่ต้องรับโทษในทางอาญาตามมาตรา 122 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งได้บัญญัติลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 โดยการระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับ ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ซึ่งรวมถึงการห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการดาเนินกิจการ
ของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ประกาศกาหนดตาแหน่ง มิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ตามความในมาตรา
100 ไว้ดว้ ย โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐ ซึ่งในกรณีน้หี ากเจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รเู้ ห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน
ดาเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มคี วามผิด
การดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้แก่การดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูน้ ั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ ือหุน้ ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือเป็นหุน้ ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผูน้ ั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์สว่ นรวมหรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มกี ฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ดาเนินกิจการหรือมีการกระทาที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมไว้เป็นการเฉพาะ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกด้วย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4)
พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 เป็นต้น แต่สาหรับ
ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารท้องถิ่น และรองผูบ้ ริหารท้องถิ่น เป็นตาแหน่งที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ได้ประกาศกาหนดตาแหน่งมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แล้ว ดังนั้น หากมีการฝ่า
ฝืนก็จะต้องรับโทษตามมาตรา 122 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

2. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ กับกำรให้หรือกำรรับของขวัญ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือกำรรับของขวัญของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2544
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ของรัฐเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูร้ ับทรัพย์สินจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาและ
ตามกฎหมายมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แล้วก็ตาม แต่ในการให้หรือรับทรัพย์สินนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในการกากับดุแลของรัฐทุกระดับทั้งในราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ ในการให้หรือการรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐข้างต้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือ
รับองขวัญองเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 ซึ่งมีหลักการที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติเป็นการ
เพิ่มเติมในส่วนที่มิได้กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดย
ธรรมจรรยาตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐก็จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.2544 ดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติมด้วย
2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวซึ่ง
ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นอ้ งร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ที่
เป็นปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันและของขวัญที่ให้นั้นจะมีราคาหรือมูลค่าเกินจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดไว้มไิ ด้ ทั้งนีต้ ามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามมาตรา 103 รวมถึงการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สิน
อื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผบู้ ังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบ้ ังคับบัญชา ไม่วา่ กรณีใดๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถดาเนินการเรี่ยไรในกรณีขา้ งต้นได้
2.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชา จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในการบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับ
ทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน) ซึ่ง
ผูบ้ ังคับบัญชารวมถึงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้
ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มอี านาจบังคับบัญชาหรือกากับดูแล

2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จาก ผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนดไว้ สาหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีน้ไี ด้แก่การห้ามรับของขวัญจากผูซ้ ึ่งมีคาขอให้หน่วยงาน
ของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้อกคาสั่งทางปกครอง การร้องเรียน
หรือการรับของขวัญจากผูป้ ระกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง การได้รับสัมปทาน หรือการรับของขวัญจาก ผู้ซึ่งดาเนินกิจการใดๆ ที่มหี น่วยงานของรัฐเป็นผู้
ควบคุมหรือกากับดูแล เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น
2.4 การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544 สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผูน้ ั้นประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดาเนินการตามระเบียบที่
นายกรัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการการเมือง
สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นเป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย และให้
ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น
2.5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชน ในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ
ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามใน
สมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ
3. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ กับกำรเรียกรับสินบนของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ในการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 103 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดนั้นได้มกี ฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดย

ธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีน้ี
อาจจะเรียกว่า “สินน้าใจ” ดังนัน้ การรับสินน้าใจเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถแยกแยะในการรับทรัพย์สินได้ว่าการรับ
ทรัพย์สินนัน้ เป็นเรื่องสินน้าใจหรือสินบนแล้ว จะทาให้เจ้าหน้าที่ผู้รับทรัพย์สินนั้นปฏิบัติผดิ กฎหมายและ
จะเป็นโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับทรัพย์สินนัน้ และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะหรือ
จาแนกได้ในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะเป็นการที่สามารถป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่ให้มกี ารละเมิดประมวลจริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม และการป้องกันการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในภาครัฐได้
3.1 การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยา ได้แก่ การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดจาก
ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปหรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจาก
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทหรือการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไปอันเป็นการให้ตาม
โอกาสหรือประเพณีที่มกี ารให้ทรัพย์สนิ แก่กัน
3.2 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากผูใ้ ห้ทรัพย์สนิ ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือจากการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับ
ทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นนั้ ๆ การรับทรัพย์สินในกรณีน้จี ึงเป็นการเรียกรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้นั้น จะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 หรือตามกฎหมาย

ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 แล้วแต่กรณี
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มกี ฎหมายบัญญัติเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ทราบ
ว่าในกรณีใดบ้างที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้ กรณีใดบ้างที่เป็นการรับทรัพย์สินแล้วเป็นการเกิด
ประโยชน์ทับซ้อนหรือเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมหรือในบางกรณี
เป็นการเรียกรับสินบน ดังนั้นหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่รัฐได้กาหนดขึ้นมาข้างต้น เพื่อใช้บังคับกับการรับ
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดความโปร่งใส และ
ยึดถือประโยชน์สว่ นรวมซึ่งจะทาให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเจริญก้าวหน้า สร้างความผาสุก
ให้กับประชาชนส่วนรวมและจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดความเจริญรุ่งเรือง เป็นต้น

บทที่ 2
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
-----------------------------ในบทนีจ้ ะกล่าวถึงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดซึ่งจะเป็นต้นเหตุนาไปสู่การดาเนินการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม และประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ดังนี้
1. กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 มาตรา 103 ได้บัญญัติหา้ มเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์สว่ นรวม ดังนี้
มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจานวน ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผูซ้ ึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือ
มาตรา 103 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดพิสูจน์ได้วา่ ตนมิได้รู้
เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผูน้ ั้นไม่มี
ความผิด
2. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2543
ประกาศฉบับนีไ้ ด้กาหนดนิยายความหมายของ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดย
ธรรมจรรยา ญาติและประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผูบ้ ุพการี ผูส้ ืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตร
บุญธรรม
“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มมี ูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
การได้กาหนดนิยามความหมายไว้ตามข้างต้นแล้ว ประกาศฉบับนีย้ ังได้วางหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินที่ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 103 ไว้ ในกรณีต่างๆ
ได้แก่ หลักการรับทรัพย์สินซึ่งได้กาหนดไว้ในประกาศ ข้อ 5 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เดินทางไปราชการหรือการไปศึกษาดูงานหรือทาภารกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ในต่างประเทศไว้ในประกาศ
ข้อ 6 และการกาหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ในประกาศข้อ 5 และรวมถึงการกาหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐผูซ้ ึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย ในการรับทรัพย์สินตามหลักการข้างต้น ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อ ๗
และข้อ ๘ ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติและมีรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องทราบมี
ดังต่อไปนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจาก แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นนั้ เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากต่างประเทศ ซึ่งผูใ้ ห้มไิ ด้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ
จาเป็นที่จะต้อง รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูน้ ั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มเี หตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรับไว้
เพื่อรักษาไมตรีมติ รภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเห็นหัวหน้าส่วนราชการ

ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผูน้ ั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน หรือสถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ แก่ผใู้ ห้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ผูบ้ ังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อผูม้ ีอานาจแต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูด้ ารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา
ที่มอี านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรค
สอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผูด้ ารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภา
ท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรับผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนีใ้ ห้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
3. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ พ.ศ.2544
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้ให้นิยามคาว่า “ของขวัญ” “ปกติประเพณีนยิ ม” “หน่วยงานของรัฐ” “เจ้าหน้าที่ของรัฐ”
“ผูบ้ ังคับบัญชา” และ “บุคคลในครอบครัว” และระเบียบในข้อ 4 ถึงข้อ 12 มีสาระสาคัญ ดังนี้
ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี
และ ให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการ
ลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริหารหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว
หรือหลักฐานอื่นใดการชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง

ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และ
ให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความ
เสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของรัฐทุก
ระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ผูบ้ ังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ และผูซ้ ึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับ
บัญชาหรือกากับดูแลด้วย
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ข้อ 4 ระเบียบนีไ้ ม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผบู้ ังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผูบ้ ังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติประเพณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคา
หรือมูลค่าเกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้สาหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทาการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบ
ให้หรือจัดหาของขวัญให้แก่ผบู้ ังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้
ข้อ 6 ผูบ้ ังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผูอ้ ยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5
ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณี
ที่กาหนดไว้ในผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผูม้ าติดต่องานหรือ
ผูซ้ ึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ผูซ้ ึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง
การขอให้ออกคาสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น
(2) ผูซ้ ึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
(3) ผูซ้ ึ่งกาลังดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มหี น่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกากับดูแล เช่น
การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น

(4) ผูซ้ ึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้สาหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กาหนดไว้ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับ
ของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนีใ้ ห้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ประพฤติปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดาเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรี
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
การเมือง
(2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นเป็นผูก้ ระทา
ความผิดทางวินัย และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการให้มกี ารลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น
ข้อ 11 ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่องและให้คาแนะนาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนีแ้ ก่หน่วยงานของรัฐในกรณีที่มีผู้รอ้ งเรียนต่อสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผูบ้ ังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นนั้ เพื่อดาเนินการตามระเบียบนี้
ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจใน
โอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนยิ ม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร
การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ
ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนา
ดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแนะนาหรือกาหนด
มาตรการจูงใจ ที่จะพัฒนาทัศนคติ จิตสานึก และพฤติกรรมของผูอ้ ยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทาง
ประหยัด

บทที่ 3
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตำมกฎหมำย ป.ป.ช.
-----------------------------มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผูซ้ ึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรับมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและองค์ประกอบของกฎหมำยตำมมำตรำ 103
1.1 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ตอ้ งปฏิบัติตามกฎหมายในการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด
ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2542 ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐตามนิยามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ได้แก่ ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานใน
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้
อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้อานาจทางการปกครองของรัฐในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ ดังนั้น จากนิยามเจ้าหน้าที่
ของรัฐข้างต้น เจ้าหน้าที่ของรับจึงได้แก่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้
ผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภา
ฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
และผู้ช่วยผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตาแหน่ง หรือเงินเดือนประจา เช่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
เมืองพัทยาและลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
เป็นต้น

พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้แก่หน่วยงานของรัฐ ที่มที ุนของรัฐเกิน
กึ่งหนึ่งขึน้ ไป เช่น พนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บริษัทขนส่งจากัด เป็นต้น
พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้แก่ หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งใน
รูปแบบขององค์การมหาชน เช่น พนักงานสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันมาตรวิทยา สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ สานักงานกองทุนหมูบ่ ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คุรุสภา สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อานาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อานาจทางการปกครองของรัฐ ในการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่วา่ จะเป็นการจัดตั้งขึน้
ในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ
จากการยกตัวอย่างตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามนิยามเจ้าหน้าที่ของรัฐในมาตรา 4
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ยังไม่ได้กล่าวถึงตามการยกตัวอย่างข้างต้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยเช่นกัน
1.2 องค์ประกอบของกฎหมำยตำมมำตรำ 103
กำรห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐรับทรัพย์สิน (องค์ประกอบของกฎหมำย) มีดังนี้
1. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1)
2. ห้าม รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
3. จากบุคคล (บุคคลธรรมดา (มนุษย์) นิตบิ ุคคล (บริษัท ห้างหุน้ ส่วนจากัด สมาคม
ฯลฯ))
4. หลักเกณฑ์ ตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ใช้บังคับกับผูซ้ ึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรับมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย โดยอนุโลม
ข้อยกเว้น (กรณีท่เี จ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถรับทรัพย์สินได้)
กรณีท่ี 1
1. เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ (ตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1)
2. รับ ทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อื่นใด ได้

3. เมื่อมี กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ เช่น
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง หรือค่าจ้างได้ เนื่องจากมี
พระราชบัญญัติเงินเดือน (หรือบัญชีแนบท้ายตามกฎหมายว่าด้วยข้าราชการ ประเภทต่างๆ) หรือเงิน
ประจาตาแหน่งหรือระเบียบฯ ที่เกี่ยวกับค่าจ้างไว้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถรับเงินค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะในการเดินทางไป
ราชการได้ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หรือ ตามระเบียบฯ ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถเบิกค่าที่พัก ค่าเดินทาง รับประทานอาหาร ในการไปฝึกอบรม
สัมมนาได้ เนื่องจากมีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการ
ประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
เจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถรับเงินค่าสมนาคุณการเป็นวิทยากรได้ ทั้งนีต้ ามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
กรณีท่ี 2 (ตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐ พ.ศ.2543 บทที่ 2 ข้อ 2.2)
1. เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ในข้อ 3.1.1)
2. รับ ทรัพย์สินหรือรับประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา
3. ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
3.1 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป
3.2 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
3.3 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นนั้ เป็นการให้ในลักษณะให้กับ
บุคคลทั่วไป
การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เข้าข้อยกเว้น ในกรณีที่ 2 เช่น การรับทรัพย์สิน
ที่มมี ูลค่าเกินกว่าสามพันบาท (ข้อ 3.2) หรือที่มใิ ช่เป็นการรับทรัพย์สินจากญาติ หรือจากการรับทรัพย์สิน
ที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่มใิ ช่หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ

เทียบเท่า กรรมการหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานฯ) ผูไ้ ด้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดมาแล้ว จะต้องดาเนินการ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ดังนี้
1. ในกรณีที่มคี วามจาเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้ งรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
2. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
สถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้
3. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินจิ ฉัยว่ามีเหตุผล ความจาเป็น ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
4. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุด มีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ แก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่ได้รับทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้คืนหรือได้สง่ มอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูน้ ั้น
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
5. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกระทรวง
หรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐ ให้ผรู้ ับฯ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีที่สามารถทาได้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผูม้ ีอานาจแต่งตัง้ ถอดถอนสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินไว้ เป็นผู้ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นผูด้ ารงตาแหน่งที่ไม่มี
ผูบ้ ังคับบัญชาที่มอี านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทาได้ เกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่และในกรณีที่มีคาสั่งไม่ให้รบั
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นนั้ แก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืน
ได้เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่ได้รับทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับ
หน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว และเมื่อได้คนื หรือได้ส่งมอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น ไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
6. ในการรับทรัพย์สินของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับทรัพย์สนิ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นนั้ เป็นสมาชิก

แล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถทาได้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ เพื่อให้วินจิ ฉัยว่ามีเหตุผล
ความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่และในกรณีที่มคี าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ไว้ ก็ให้คืนทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์นนั้ แก่ผู้ให้ในทันที แต่ในกรณีที่ไม่สามารถคืนได้เพราะเหตุใดๆ ก็ตาม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่ได้รับ
ทรัพย์สินฯ ต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็วและเมื่อได้คืนหรือได้สง่
มอบแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
2. บทกำหนดโทษสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่รับทรัพย์สินฝ่ำฝืนกฎหมำย
2.1 โทษทำงอำญำตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทาการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 103 จะต้องรับโทษ ตามที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 122 ซึ่งกฎหมายในมาตรา 103 บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตาแหน่ง
บทบัญญัติ มาตรา 103 ได้บัญญัติไว้ในหมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคล
และประโยชน์สว่ นรวม ประกอบกับเมื่อมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้มกี ารบัญญัติให้ความผิดในหมวดที่ 9 นี้
ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ ตามความในมาตรา 103/1
2.2 กำรรับทรัพย์สินที่เป็นกำรรับสินบนตำมกฎหมำย
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินจากบุคคลใดๆ หากเป็นการได้รับทรัพย์สินที่ไม่ถูกต้องตามมาตรา 103
แล้วจะต้องได้รับโทษทางอาญาตามโทษที่กาหนดไว้ในมาตรา 122 แต่หากเป็นการรับทรัพย์สินที่เป็นการ
เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่ได้รับทรัพย์สินจะต้อง
ได้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามมาตรา 149 และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่ได้กระทาความผิดกฎหมายจะต้องรับโทษในทางอาญา ซึ่งกฎหมายได้ระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สบิ ปี หรือจาคุกตลอดชีวติ และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวติ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้กระทาความผิดอาจจะต้องรับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 แล้วแต่กรณี ทั้งนีต้ ามมาตรา 6 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ ี่ได้
กระทาความผิดจะต้องได้รับโทษในทางอาญาซึ่งกฎหมายได้ระวางจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือประหารชีวติ
ดังนัน้ การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพิจารณาว่าในการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจะต้องคานึงถึงกฎหมายว่าเป็นกรณีการรับทรัพย์สินที่มกี ฎหมายอนุญาตให้
รับได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามหลักการรับทรัพย์สินหรือไม่ หรือเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับทรัพย์สิน อย่างเช่น กรณีที่เป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น

บทที่ 4
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตำมกฎหมำย ป.ป.ช.
-----------------------------1. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกตาแหน่ง จะต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด จากบุคคล
ที่ไม่ใช่ญาติ หรือจากการให้ที่ไม่เป็นการให้ในลักษณะที่เป็นการทั่วไป สาหรับการรับทรัพย์สินจากบุคคล
อื่นที่ไม่ใช่ญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องหลีกเลี่ยงการรับแต่ถ้าหากว่ามีความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์อันดี รักษาไมตรีและมิตรภาพกันไว้ และเป็นการให้ที่มมี ูลค่าหรือราคาเกินกว่าสามพันบาท
ของการให้ในแต่ละโอกาส ต่อคนต่อครั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับจะต้องรายงานการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดนั้นๆ ต่อผูบ้ ังคับบัญชาสูงสุดของตน หรือต่อผูม้ ีอานาจแต่งตั้งถอดถอนหรือต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.แล้วแต่กรณี
2. กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดในภำยหลังที่ได้พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ
ในการรับทรัพย์สินนี้ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ในมาตรา 103 ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้รับทรัพย์สินไว้เป็นการต่อเนื่อง โดยห้ามมิให้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดต่อไปเป็นเวลาอีกสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งใดๆ ได้พ้นจาก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว แต่ในกรณีที่พ้นจากตาแหน่ง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้วาง
แนวทางปฏิบัติในการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้ สาหรับกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สิน
ที่ไม่เป็นไปตามประกาศข้างต้น ดังนั้น การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปี จึงรับได้เฉพาะกรณีที่มกี ฎหมาย หรือกฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
แห่งกฎหมาย หรือการรับจากญาติ หรือการให้ในลักษณะ ที่เป็นการให้กับบุคคลทั่วไป สาหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด จากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ ที่มรี าคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่
ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทนั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วจะไม่
มีผู้บังคับบัญชา ดังนั้นการรายงานขอรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากตาแหน่งไปแล้วแต่ยังไม่ถึงสองปี ต้อง
รายงานการขอรับต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
2543 ข้อ 7 เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานกลางที่มอี านาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปีในการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บทที่ 5
บทสรุป
-----------------------------เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกตาแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดได้ตอ่ เมื่อมีกฎหมาย กฎ
หรือมีขอ้ บังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใด
นอกเหนือจากกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ซึ่ง
สรุปได้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้ จึงได้แก่ การรับเงินเดือน
การรับเงินค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทาง
ราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบที่เป็นสวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการ
ภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างการอบรม ประชุม
หรือสัมมนา เป็นต้น
2. การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากการรับตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจของกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ซึ่งได้แก่การรับทรัพย์สินดังต่อไปนี้
2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา
ยาย ลูก หลาน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ
ในกรณีน้ี จึงไม่สามารถนาไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากนิตบิ ุคคลได้ ประกอบ
กับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จากัดจานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ใน
จานวนเท่าไร จึงขึน้ อยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
2.2 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่นื ใดโดยธรรมจรรยา เช่น การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคา
หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มมี ูลค่าเกินสามพันบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่ตอ้ งรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผูบ้ ังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูน้ ั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผูบ้ ริหารสูงสุด
วินจิ ฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นนั้ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ และในกรณีที่มีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ไว้ ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ แก่ผใู้ ห้ในทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นสังกัดโดยเร็ว
การรับทรัพย์สินฯ ของหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือของกรรมการ
หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้ผรู้ ับฯ
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงในทันทีที่สามารถทาได้ เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อผู้มีอานาจ
แต่งตัง้ ถอดถอน หรือในกรณีการรับทรัพย์สินฯ ของผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มผี บู้ ังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทาได้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ซึ่งในกรณีน้ี
รวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยที่จะต้องแจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในทันทีที่สามารถทาได้เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้
เพื่อวินจิ ฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็นฯ และสมควรที่จะให้รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นั้นไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่และในกรณีที่มีคาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินฯ ก็ต้องคืนทรัพย์สินฯ ที่รับไว้คืนให้แก่ผู้ให้
ในทันที หากไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ นัน้ ให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว
(ในทันทีที่สามารถคืนได้)
สาหรับการรับทรัพย์สินของ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูร้ ับทรัพย์สนิ แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นนั้ เป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถทาได้ เพื่อให้วินจิ ฉัยว่า สมควรที่จะให้รับทรัพย์สินฯ หรือไม่ ในกรณีที่มี
คาสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินฯ ก็ให้ผรู้ ับคืนทรัพย์สินฯ ที่รับให้กับผูใ้ ห้ทรัพย์สนิ ในทันที และถ้าไม่สามารถคืน
ทรัพย์สินให้กับผูใ้ ห้ได้ ก็จะต้องส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว
(ในทันทีที่สามารถคืนได้)

2.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มกี ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการฝ่าฝืนการรับ
ทรัพย์สินฯ ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา
103 จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 122 ได้แก่โทษจาคุก ไม่เกินสามปี ปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่นื ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้กาหนดหลักการในการรับทรัพย์สินไว้เพื่อป้องกันมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม จากการได้รับทรัพย์สินฯ จากบุคคลใดๆ แล้วได้นาความสัมพันธ์ในส่วนตนที่เกิดขึ้นจากการรับ
ทรัพย์สินนี้ เข้าไปมีอทิ ธิพลในการดาเนินการหรือวินิจฉัยสั่งการ ในการใช้อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เหล่านีข้ ึน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินและจะส่งผลกระทบต่อ
สังคมส่วนรวมอย่างยิ่ง

