กรอบแนวปองกันผลประโยชนทับซอนในโรงพยาบาลนครพิงค
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

คํานํา
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ ( TI ) ประกาศคาคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต ( CPI ) จัดอันดับประเทศ
โปรงใสโลกป 2560 ประเทศไทยไดคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 37 คะแนน ขยับขึ้นจากอันดับ 101 ขึ้นไปอยูที่ 96 จาก 180
ประเทศ การที่คะแนนและอันดับของไทยขยับสูงขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แตก็เปนเรื่องที่ยังตองทําตออีกมากเพราะ
ปญหาคอรรัปชั่นในประเทศไทยมีมาก รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญและผลักดันให
การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติไดแถลงนโยบาย 11 ดาน รวมถึงประเด็นการสงเสริมการบริหาร
ราชการแผนดินธรรมาภิบาล การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อสรางความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปราบปรามการทุจริตและ
การมี ผลประโยชนทับซอนในทุกระดับ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 ( พ.ศ. 2556
– 2560 ) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 มีมติใหหนวยงานภาครัฐทุกหนวยงาน เขารวมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน รวมถึงการตอตานการทุจริต
ในองคกรโดยสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆตลอดจนการให
ความรู ต ามคูมื อ ประเมินจริย ธรรมเกี่ย วกั บ การป อ งกัน ผลประโยชน ทับซอ นแกเ จ าหน า ที่ ในหนว ยงานด ว ย นอกจากนี้
ผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ควรตองรวมมือและพยายามใหมากขึ้นเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นอยางจริงจัง
โรงพยาบาลนครพิงคหวังอยางยิ่งวา กรอบแนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนในหนวยงานเลมนี้ จะเปนประโยชน
ในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกเจาหนาที่ใหเกิดความเขาใจในปญหาดังกลาวรวมถึงเปนขอมูลใหผูมีสวนไดเสียไดศึกษา
เพือ่ รวมกันสรางสังคมไทยใหใสสะอาดเพื่อยกระดับคาดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่น ( Corruption Perception Index : CPI )

งานนิติการ กลุมงานบริหารทั่วไป
โรงพยาบาลนครพิงค

สารบัญ
หนา
บทที่ 1 ความหมายผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
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บทที่ 1
ความหมายของผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest: COI)
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม( Conflict of
Interest : COI ) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ (ความหมาย : ก.พ.)
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชน
สวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้น
โดยรูตั วหรือ ไมรูตั ว ทั้ งเจตนาหรือ ไม เจตนาหรือ บางเรื่อ งเปนการปฏิบั ติสืบ ตอกั นมาจนไมเ ห็ น วา เป นสิ่ งผิดแต อ ยา งใด
พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัตหิ นาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกนอง
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทบั ซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่นักการเมืองและนักธุรกิจ
เปนบุคคลคนละกลุม กลาวคือ ในอดีตนักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อใหนักการเมืองชวยเหลือสนับสนุนกิจของตนซึ่งใน
บางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรบั การตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแก
นักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลนการเมืองเองเพื่อใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและ
กฎเกณฑตางๆในสังคมไดและที่สําคัญคือทําใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง
๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม
๒.ผลประโยชนทับซอน
๓.ผลประโยชนขัดกัน
นิยามศัพทและแนวความคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน ( Private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ
“ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธ
ด ว ย เช น เพื่ อ น ญาติ คูแ ข ง ศัต รู เมื่อ ใดเจ าหนา ที่ ประสงคจ ะให ค นเหลานี้ ได ห รือ เสี ย ประโยชน เมื่ อนั้ น ก็ถื อวามี เรื่อ ง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวของกับเงิน (Pecuniary) และที่เกี่ยวกับการเงิน (Non-Pecuniary)
๑.ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวของกับเงิน ไม ไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แต ยังเกี่ ยวกั บการเพิ่ม พูน
ประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่ง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
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๒.ผลประโยชนที่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ
เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความ
เชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ (Public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชน
สาธารณะ (Public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคน
อื่นๆ ทีท่ ํางานภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลประโยชนของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชน
ของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนเขจาหนาที่ภาครัฐสามารถใชความสําคัญอันดับตนแก
สิ่งนี้ โดย









ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวน
ตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
หลีกลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
๑.ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
๒.ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (Perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแตจริงๆ อาจไมมีก็
ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชน
ทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่นๆรับรู
และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓.ผลประโยชน ทับ ซอ นที่เป นไปได (Potential) เป นผลประโยชนส ว นตนที่มี ในป จ จุบั น อาจจะทั บ ซอ นกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
หนาที่ทับซอน (Conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิ ดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เป นเจ าหน าที่ใ นหนวยงานและเป น
คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกัน
ไดอาจทําใหไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่กลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาท
หนาที่ตางๆใหชัดเจน แตกย็ ังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่กําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถ
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ทํางานทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาทีม่ ีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่ในหนวยงาน
หนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย
คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม
ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแก
บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of Interests) เปนสถานการณ
ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง
ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความเสียหายตอประโยชนสาธารณะ คําอื่นที่มีความหมายถึงความ
ขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวมไดแก การมีผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารง
ตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา
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บทที่ ๒
สรุปมาตรการเพื่อควบคุมหรือจัดการความเสี่ยงดานการทุจริต กรณีการขัดกันระหวาง
ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม หรือผลประโยชนทับซอน
จากความเสี่ยงของโรงพยาบาลนครพิงค ดานการทุจริตไดนําไปคนหา ประเมิน และวางแผนการ ควบคุมหรือจัดการ
ความเสีย่ ง ดานการทุจริตซึ่งรวมถึงกรณีการขัดกัน ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลกับ ผลประโยชนสว นรวมหรือผล ประโยชน
ทับซอน และพบวา มีมาตรการหรือ แนวทางในการควบคุมหรือจัดการ ความเสี่ยงดังกลาวที่หนวยงานอาจจะใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการไดดังนี้
เหตุการณความเสีย่ ง
๑.การใชรถราชการ
๑.๑ การนํารถยนตสวนกลางไปใชอยางไม
เหมาะสม (ไปใชสวนตัว)

แนวทางในการควบคุมหรือจัดการความเสีย่ ง
๑. ปฏิบัตติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยรถราชการ พ.ศ.
๒๕๒๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบตั ิงานของ
เจาหนาที่
๓. กําหนดแนวทางการปฏิบัตมิ าตรการ และการควบคุมเกี่ยวกับการใช
รถราชการ หรือปรับปรุงคูม ือการปฏิบัติงานการใชรถสวนกลางใหเปน
ปจจุบัน
๔. กรณีที่มีการนํารถราชการไปใชกอนไดรับอนุญาต(กรณีฉุกเฉินหรือ
เรงดวน) ใหผูขออนุญาตใชรถยนตรายงานผลการใชรถราชการทันที
หลังจากใชรถราชการ
๒. การเบิกคาตอบแทน
๑. จัดทําบัญชีควบคุมเบิกจายคาเบี้ยประชุมรายบุคคล
๒.๑การเบิกจายเงินคาเบีย้ ประชุมอาจเบิกซ้ําซอน ๒. จัดทําคําสั่งมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบการเบิกเงินคาเบี้ย
หากมีการประชุมในวันและเวลาเดียวกัน
ประชุมซ้ําซอน
๒.๒ ผูเขารวมประชุมบางคนไมมสี ิทธิรับเบี้ย
ประชุมแตมีการลงลายมือชื่อในรายชื่อผูเขารวม
ประชุมซึ่งมีโอกาสทําใหเบิกจายเบี้ยประชุมอยาง
ไมถูกตองและไมเหมาะสม

๓.การจัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน
ประชุมและสัมมนา
๓.๑ การเลือกใชบริการโรงแรมหรือสถานที่จัด
ฝกอบรม รวมทั้งอาหารวางและเครื่องดื่มที่ไมมี
ความหลากหลายเกิดการผูกขาด

๑. จัดทําคําสั่งมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกลาวอยางชัดเจน
๒. ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาเบีย้ ประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แกไขเพิ่มเติม
๓. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
๔.จัดกิจกรรมถายทอดความรูเรื่องการเบิกเบี้ยประชุมใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน
๕. จัดทําคูมือการดําเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจายคาเบี้ยประชุมและเวียน
แจงใหเจาหนาที่ในหนวยงานถือปฏิบัติอยางเครงครัด
๑. ปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย คาใชจายในการฝกอบรม
การจัดงานและการประชุม ระหวางประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
๒. การประชุมมอบนโยบายและวางแผนการดําเนิน โครงการ
3. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม และติดตามการ ดําเนินงานของ
เจาหนาที่
4. ปฏิบัติตามคูม ือการปฏิบัติงานดานฝกอบรม
5. จัดทําทะเบียนขอมูลทีเ่ ปนปจจุบันในการเสนอ ราคาการใหบริการ
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ของโรงแรมหรือสถานที่การจัด ฝกอบรม
6. รวมทั้งอาหารวางและเครื่องดืม่ ใหเหมาะสมกับ งบประมาณ/
กลุมเปาหมาย/ความสะดวกในการ เดินทางและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการฝกอบรม 7. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน
8. ชี้แจงทําความเขาใจแกเจาหนาที่ดําเนินการ โครงการในการเลือกใช
โรงแรมหรือสถานที่จดั ฝกอบรมรวมทั้งอาหารวางและเครื่องดื่มให
สอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติทกี่ ําหนดไว
9. จัดทํารายงานประชุมสรุปผลการประเมินความพึง พอใจของผูเขารับ
บริการตลอดสถานที่ที่ใชในการจัด ฝกอบรม/สัมมนา/รวมทั้งอาหารวาง
และเครื่องดื่มและเครื่องดื่ม เพื่อนํามาเปนขอมูลในการเลือก/ไมเลือกใช
บริการตอไป
๔.การจางหาพัสดุ
๔.๑ พระราชบัญญัติกาจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีผลใชบังคับมี
สาระสําคัญที่แตกตางไปจากพระราชบัญญัติเดิม
และยังไมมีแนวทางปฏิบตั ิที่ชัดเจน มีความ
ซับซอนยุงยาก อาจจะทําใหการจัดซื้อจัดจางไม
ถูกตองไมเหมาะสม และเขาขายการทุจริต

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการ บริหารพัสดุ-ภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงและ หนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวของ
2. ผูบังคับบัญชากํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และ ติดตามใหเจาหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัดจางดําเนินการตาม
ระเบียบกฎหมาย และแผนปฏิบัตงิ านที่กําหนด
3. จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําปของหนวยงาน และประกาศแผน
ฯ ดังกลาวใหผูที่เกี่ยวของไดรับ
4. มอบหมายใหมีผรู บั ผิดชอบงานดานการจัดซื้อ
จัดจางอยางชัดเจน (ทุกกระบวนการที่เกี่ยวของ)
5. รายงานผลความคืบหนาของการดําเนินการให ผูบังคับบัญชาทราบ
เปนระยะ
6. จัดทําฐานขอมูลการสืบราคากลาง เพื่อใชเปน แนวทางในการกําหนด
ราคากลางที่เปนมาตรฐาน
7. หมุนเวียนงานระหวางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน การจัดซื้อจัดจาง
หรือมอบหมาย ใหมีผูปฏิบัติงาน ดานการจัดซื้อจัดจางเพิ่มมากขึ้น
8. การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน
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ภาคผนวก
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สรุปประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชน
สวนบุคคล และผลประโยชนสวนรวม จากพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
องคประกอบของกฎหมาย
หามดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แหง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งไดบัญญัตหิ ามมิใหเจาหนาที่
ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(1) เปนคูส ัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูนั้นปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะเปน
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวน หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทเขาเปนสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐมีอํานาจ กํากับ ควบคุม ตรวจสอบ
(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไวซ่งึ สัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น อันมีลักษณะเปน
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเขาเปนคูส ัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจาในธุรกิจของเอกชนซึง่ อยูภายใตการ
กํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ผูนั้นสังกัดอยู หรือไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนไดรับ
มอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการะขัดแยงตอประโยชนทางราชการหรือกระทบ
ตอความอิสระในการปฏิบัตหิ นาทีข่ องเจาหนาที่ผูนั้น
การกระทําของเจาหนาที่รัฐที่ตองหามตามกฎหมาย
(๑) เปนคูสญ
ั ญา หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่น เขามาทํา
สัญญากับหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานของรัฐ อันเปนสัญญาที่จะตองดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
(๒) การมีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ ริหารสวน
ทองถิ่น จะตองมีเจตนาประสงคจะใหตนไดรับประโยชนหรือเลือกใหกับบุคคลอื่นโดยการใชอํานาจหนาที่ไปยุงเกี่ยวกับสัญญา
นั้นหรือการเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อเปนการปองกันในกรณี ที่ตนอาจจะตองเสียประโยชนหรือไดรับความเสียหาย
(๓) การเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดได
รวมกันลงทุนในหางหุนสวน หางหุน สวนสามัญ หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด เปนตน และไดเขามาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐเจตนาทที่จะเอื้อประโยชนตอตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) การถือหุนในบริษัท หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่น ได
เขาไปลงทุนโดยมีหุนในบริษัท ตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทที่มีเจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูสญ
ั ญากับ
หนวยงานของรัฐที่เจานาที่ของรัฐในตําแหนงมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๕) รับสัมปทาน หรือคงไวซึ่งสัมปทาน หรือเขาไปเปนคูสญ
ั ญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
หรือในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนไดรับอนุญาตจากรัฐใหดําเนินกิจการ ตางๆแทนดังตอไปนี้
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สัญญาที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะ
สัญญาที่รัฐใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ

การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขามาเปนคูส ัญญากับรัฐและทําสัญญารับ
สัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลกั ษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ไมวา โดยทางตรงหรือทางออม
(๖) เปนกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปน
กรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบ ริหารสวน
ทองถิ่น ไดทําเปนตัวแทนกับตัวการที่เปนเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเปนหนาที่ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน หมายถึง การที่เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผูบริหาร
สวนทองถิ่นไดเขาไปเปนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน
ขอหามสําหรับคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองหามดําเนินกิจการ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติ หามมิใหเจาหนาที่ของ
รัฐดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม บทบัญญัตดิ ังกลาวยังบังคับไป
ถึงคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ดวย โดยมีขอความดังตอไปนี้
(๑) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐเปนคูสญ
ั ญา หมายถึง การหามคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐใน
ตําแนงเขามาเปนคูสัญญาโดยตงกับหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนนั้ ปฏิบัติหนาในฐานะเจาหนาทีผ่ ูมอี ํานาจ กํากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ
(๒) หามคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐที่มีสวนไดเสียในสัญญา หมายถึง การที่คูสมรสของเจาหนาที่ในตําแหนงได
อาศัยอํานาจหนาที่โดยมีเจตนาหรือความประสงคที่จะใหตนไดรับประโยชน หรือเอื้อประโยชนตอบุคคลอื่นๆโดยการใชอํานาจ
หนาทีข่ องคูสมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา
(๓) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐเปนหุนสวนในหางหุนสวน หมายถึง การที่คสู มรสของ
เจาหนาที่รัฐไดลงทุนในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจดทะเบียน หางหุนสวนจํากัด และไดเขามาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ
(๔) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่นถือ
หุนในบริษัท หมายถึง การที่คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐเขาไปลงทุนโดยการมีหุนในบริษัทตามทะเบียนผูถือหุนและบริษัทที่
เจาหนาที่ของรัฐมีหุนอยูนั้นไดเขามาเปนคูส ัญญากับหนวยงานของรัฐ
(๕) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไวซงึ่ สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญา
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดทอน หรือเปนหุนสวนที่ถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่ไดรับสัมปทานหรือเขาเปนคูส ัญญา
ในลักษณะดังกลาว
(๖) หามคูสมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารสวนทองถิ่นเขา
ไปมีสวนไดเสียในฐานะตางๆเปนกรรมการ เปนที่ปรึกษา ตัวแทน หนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชนซึ่งภายใต การกํากับดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู หรือปฏิบตั หิ นาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง
โดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแยงกับประโยชนสวนรวม หรือประโยชนของทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาทีข่ องรัฐผูนั้น
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แนวทางการปฏิบัตเิ พื่อปองกันไมใหฝา ฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
๑. การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนงกอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะตองตรวจสอบตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางในขณะที่ตนเองไดอยูในสถานะของเอกชน ที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ
โดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุน หรือการเปน
หุนสวนผูจั ด การในห า งหุนสวนตา งๆ วามีห รือไม และจะตองสํา รวจกิจการตางๆของคูสมรสรวมไปถึงศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของ เพื่อใหทราบกอนเขาสูตําแหนงวาจะตองดําเนินการตางๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอยางไร มิใหขัดตอบทบัญญัติของ
กฎหมาย
๒. การปฏิบัติหนาที่หรือการดํารงตําแหนงในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผูบริหารสวนทองถิ่น ในขณะที่ดํารงตําแหนงตามขางตนจะตองไมดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
บุคคลกับผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเขาใจกับคูสมรสในหลักการของกฎหมายไดแลว หรือเกิดการ
เขาใจที่ไมถูกตองอาจจะเปนการดําเนินการที่เปนการตองหามตามกฎหมาย กลาวคือแมตนเองจะมิไดกรทําการที่กฎหมาย
บัญญัติวาเปนความผิดแตละราย ไมใสใจกับการดําเนินของคูสมรส ทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตางๆตามที่กฎหมายหามไว
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นจะตองไดรับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทําของคูสมรสโดยจะตองถูกวางโทษจําคุก ปรับ หรือทั้งจํา
ทั้งปรับแลวแตกรณี
๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึงสองป) มาตรา ๑๐๐ แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่
เปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลาสองปนับแต
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนง เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆแลวการหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคู
สมรสของเจาหนาที่รัฐไวดวย
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กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนและบทลงโทษ
ที่
กฎหมาย
๑. พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๓่ )

ผูถูกบังคับใช

บทลงโทษ

มาตรา ๑๒๓/๒ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ องคการระหวางประเทศ เรียก รับ
หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวา
การนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษ จําคุกตั้งแตหา
ปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือประหารชีวติ

เจาหนาที่ของรัฐ

ระวางโทษ จําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท หรือ
ประหารชีวิต

มาตรา ๑๒๓/๓ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ
ตางประเทศ หรือเจาหนาที่ของ องคการระหวางประเทศ กระทํา
การหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด ซึ่งตนไดเรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับ
แตงตัง้ ในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาป ถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

เจาหนาที่ของรัฐ

มาตรา ๑๒๓/๔ ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น เปนการตอบแทนในการที่จะ
จูงใจหรือไดจูงใจ เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ
หรือเจาหนาที่ ขององคการระหวางประเทศ โดยวิธอี ันทุจริตหรือผิด
กฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ใหกระทําการ หรือไมกระทําการ
ในหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บุคคลทั่วไป

มาตรา ๑๒๓/๕ ผูใดให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดแกเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ
หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทําการ
ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลทีม่ ีความ
เกี่ยวของกับนิติบุคคลใดและกระทําไป เพื่อประโยชนของนิติบุคคล
นั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม
เพื่อปองกัน มิใหมีการกระทําความผิดนั้น นิติบคุ คลนั้นมีความผิด
ตามมาตรานี้ และตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งเทา แตไมเกินสอง
เทาของคาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให
หมายความถึง ลูกจาง ตัวแทน บริษัท ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระทําการเพื่อหรือในนามของนิตบิ ุคคลนั้น ไมวาจะมีอํานาจหนาที่
ในการนั้น หรือไมก็ตาม

บุคคลทั่วไป

ระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาป ถึงยี่สิบป หรือ
จําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท
ระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ

ระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
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๒. พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที๒่ )
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(1) เปนคูสญ
ั ญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของ
รัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัตหิ นาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของ
รัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัตหิ นาที่ใน
ฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปน
คูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูส ัญญาในลักษณะ
ดังกลาว
(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความ
มีอิสระในการปฏิบตั ิหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตอ งหามมิใหดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่
ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรส
ดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ

เจาหนาที่ของรัฐที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศกําหน
ตําแหนง (ปจจุบัน
กําหนดตําแหนง
นายกรัฐมนตรี) การ
กระทําของคูสมรสให
ถือวาเปนการกระทํา
ของเจาหนาที่ของรัฐ

เปนความผิดฐานทุจริต
ตอหนาที่จําคุกไมเกิน
สามปหรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาทีข่ องรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอัน
ควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไม
ถึงสองปดวยโดยอนุโลม

เจาหนาที่ของรัฐ

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อยางรายแรง

12

๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอ ๓ ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่
ถูกตองและเปนธรรม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๓) ตองรายงานการดํารงตําแหนงทั้งที่ไดรับตอบแทนและไมได
รับคาตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใชสว นราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ
มหาชน ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐ
ถือหุนใหญ ตอหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ใน
กรณีที่การดํารงตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาทีห่ รือ
อาจทําใหการปฏิบตั ิหนาทีเ่ สียหาย
ขอ ๕ ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และ
ยึดถือประโยชน สวนรวมของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวน
ตนอยางนองตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปน
ญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผูมีบญ
ุ คุณสวนตัว มา
ประกอบการใช ดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติ ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของ ทางราชการไปเพื่อประโยชนสว นตัวของ
ตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัตก
ิ ารใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอให
เกิด ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับ
ประโยชนสว
 นรวมที่อยูในความรับผิดชอบ
ของหนาที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให
ขาราชการผูน
 ั้นยุตก
ิ ารกระทําดังกลาวไว
กอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรม
วินิจฉัยเ ปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบต
ั ห
ิ นาทีท
่ ี่รับผิดชอบใน
หนวยงานโดยตรงหรือหนวยงานที่อื่นใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดถือประ
โยชนของทางราชการ เปนหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแยงระหวางประโยชนของทาง
ราชการ หรือประโยชนสว
 นรวม กับประโย
ชนสว
 นตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตอง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทาง

ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงาน
ราชการและลูกจางใน
สังกัดราชการพลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อยางรายแรง

ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงาน
ราชการและลูกจางใน
สังกัดราชการพลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระทําผิดจริยธรรม
อยางรายแรง
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ราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ

ขอ ๖ ขาราชการตองละเวนการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัย
ตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผอู ื่นเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซึ่งของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลัง
ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัตหิ นาทีไ่ มวาจะเกี่ยวของหรือ ไมเกี่ยวของกับ
การปฏิบัตหิ นาทีห่ รือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา
หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคุณ หรือเปนโทษแก
บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมตั ิโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะไดประโยชนอันมิควรได
โดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๗ ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอยางตรงไปตรงมา โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๔) ไมเลี่ยงกฎหมาย ใชหรือแนะนําให ใช ชองวางกฎหมายที่อยู
ในความรับผิดชอบ ของตนเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่น และ
ตองเรงแกไขชองวางดังกลาวโดยเร็ว
(๕) ไมยอมใหบุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพยสิน สิทธิ หรือ
ประโยชนอื่นใดแทน บุคคลอื่นอันเปนการเลีย่ งกฎหมาย หรือใช ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกลาวแทนตนเพื่อปกปดทรัพยสินของตน
ขอ ๘ ขาราชการตองปฏิบัตหิ นาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลาง
ทางการเมือง ให บริการ แกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๕) ไมเอื้อประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อน
ฝูงหรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบตั หิ นาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็น
แกหนาผูใด
ขอ ๙ ขาราชการตองปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารทาง
ราชการอยางเครงครัดและรวดเร็ว ไมถว งเวลาใหเนิ่นชาและใช
ขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่และให
ขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไม
บิดเบือนขอเท็จจริง โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑ไมใชขอมูลที่ได มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใช
การปฏิบัตหิ นาที่ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือ
บุคคลอื่น

ขาราชการพลเรือน
สามัญ พนักงาน
ราชการและลูกจางใน
สังกัดราชการพลเรือน

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากตําแหนง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
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