คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
(Conflict of Interests)

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนา ก

คํานํา
คู มื อ การป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ นเล ม นี้ ได ร วบรวมหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ป น สากลพร อ ม
ขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนสาธารณะ
ที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ กลาวคือ เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวน
ตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสีย
ตอผลประโยชนสวนรวม โดยมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึง
ผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริต
คอร รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ งเพราะเป น การแสวงหาผลประโยชนสว นบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรื อ
จริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง การใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหน าที่ รั ฐ
จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง
และความเปนธรรมจนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหประโยชนหลักขององคกร
หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไปไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพ
การใหบริการ ความเปนธรรม ในสังคมรวมถึงคุณคาอื่นๆ ดวย
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําคูมือเลมนี้ เพื่อชวยปองกัน
และสะทอนใหเห็นถึงหลักการแนวคิดพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอนเพื่อมิใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ และหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกคน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในการบริหารและเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

หนา ข

สารบัญ
เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประกาศเจตนารมณ : เจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกาศ สปอ.อก. : มาตรการในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่
คําสั่ง สปอ.อก. : มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน COI
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน
กฎหมายที่เกี่ยวของ
- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
(แบบ COSO)
แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
ชองทางและขั้นตอนการแจงเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน
บรรณานุกรม
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หนา 1

“

ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จะตองรูตระหนักแน
ในการสละอันไดแกการสละสําคัญสองประการ คือสละเพื่อ
ประโยชนสวนรวมที่ยิ่งใหญและเหนือกวาประโยชนสวนตัวประการหนึ่ง
กับสละความคิดจิตใจที่ต่ําทรามตาง ๆ อีกประการหนึ่ง
จึงจะเปนที่เชื่อถือไววางใจของคนทั้งปวง และสามารถดํารง
ตําแหนงหนาที่อยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป

”
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2548
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548
ณ พระตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล

หนา 2

หนา 3

หนา 4

หนา 5

หนา 6

ความหมายและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
ความหมายของผลประโยชนทับซอน
คํ า ว า Conflict of Interests มี ก ารใช คํ า ในภาษาไทยไว ห ลายคํ า เช น “ผลประโยชน ทั บ ซ อ น”
“ผลประโยชน ขัดกั น ” “ผลประโยชน ขัดแย ง” หรื อ “ความขัดแยง กัน ระหวา งผลประโยชนสว นตนและ
ผลประโยชนสวนรวม” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการ
กระทํ า ที่ ขั ด ต อ หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และหลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (Good Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สาธารณะที่ มีผ ลต อการปฏิ บั ติห น า ที่ ข องเจาหนา ที่ ข องรัฐ กลาวคือเปน สถานการณที่ เจ าหน า ที่ข องรั ฐ มี
ผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว
โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัด วาจะอยูเฉพาะในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน
สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยาม คําวา
“ผลประโยชน ทั บ ซ อ น” คื อ สถานการณ ห รื อ การกระทํ า ของบุ ค คล (ไม ว า จะเป น นั ก การเมื อ ง
ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไม
เจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม)
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
ผลประโยชนทับซอน (conflict of interests)
ผลประโยชนทับ ซ อน หรื อการขัด กั น ของผลประโยชน (conflict of interests) คือ สถานการณที่
บุ คคลผู ดํ า รงตํ า แหน งอั น เป น ที่ ไว ว างใจ (เชน ทนายความ นักการเมือง ผูบ ริห าร หรือ ผูอํานวยการของ
บริษัทเอกชน หรือหนวยงานรัฐ) เกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ
(professional interests) อันสงผลใหเกิดปญหาที่เขาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนกลาง/ไมลําเอียง
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น อาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจที่มีตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงใหอยูในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอยเพียงใด
ภาษาไทยใชอยู 3 อยาง คือ
๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๒. ผลประโยชนทับซอน
๓. ผลประโยชนขัดกัน

หนา 7
ความขั ด แย ง (Conflict) สถานการณ ที่ขัดกัน ไมล งรอยเปน เหตุการณอัน เกิด ขึ้น เมื่อบุคคลไมส ามารถ
ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัตหิ รือผลประโยชน
ผลประโยชนสวนตน (Private Interest) ผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบความ
ตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพื่อ
สนองความตองการทั้งหลาย
ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน ส ว นตนที่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) ไม ไ ด เ กี่ ย วกั บ การได ม าซึ่ ง เงิ น ทองเท า นั้ น
แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงที่รับงาน
จากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ
หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัว
หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
ผลประโยชน ส ว นรวมหรื อ ผลประโยชน สํ า ธารณะ (Public Interest) สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ใ ห ป ระโยชน สุ ข แก
กลุมบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง
และ นักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อใหนักการเมือง
ชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแกนักการเมืองในปจจุบัน นักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลน
การเมืองเอง เพื่อใหตนเองสามารถเขามาเปนผู กําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ ตางๆ ในสังคมได และ
ที่สําคัญคือทําใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ผลประโ ยชน ทั บ ซ อ น (Conflict of Interests) องค ก รสากล หรื อ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิ ย ามความหมายว า เป น ความทั บ ซ อ นระหว า งผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
1. ผลประโยชน ทับ ซ อนที่ เ กิ ดขึ้น จริง (actual) มีความทับ ซอนระหวางผลประโยชนสว นตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
2. ผลประโยชน ทับ ซ อนที่ เ ห็ น (perceived & apparent) เปน ผลประโยชนทับ ซอนที่คนเห็นวามี
แตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม
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นอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติ ตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่นๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
3. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
หนาที่ทับซอน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (Competing Interests)
มี ๒ ประเภท คือ
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หน าที่ ทั้งสองออกจากกั น ได อาจทํ า ให ทํางานไมมีป ระสิทธิภ าพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้น ที่สามารถทํางานบางอยางที่
คนอื่นๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ประเภททีส่ อง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่
ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบาง
กลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่น
คือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับ
หนาที่ทับซอนได
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รูปแบบของผลประโยชนทับซอน 7 รูปแบบ
รูปแบบของผลประโยชนทับซอนโดยทั่วไปสามารถแบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก
๑. การรั บ ผลประโยชน ต า งๆ (Accepting benefits) คื อ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการ
รับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณของ
รัฐเพื่อจัดซื้อจัดจาง แลวเจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นตอบแทน
๒. การทํ า ธุ ร กิ จ กั บ ตั ว เอง (Self-dealing) หรื อ เป น คู สั ญ ญา (Contracts) หมายถึ ง สถานการณ
ที่ เ จ าหน า ที่ ของรั ฐ มี ส ว นได เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ทํา กับ หน ว ยงานที่ตนสัง กัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ที่ทํ า ให
หนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสรางสํานักงาน
๓. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเอง
เคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล
๔. การทํ า งานพิ เ ศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐ ตั้งบริษัท
ดําเนินธุรกิจที่เปนการแข งขัน กับหนว ยงานหรื อองค กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเป นที่ป รึ กษา
โครงการ โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัดในการ
พิจารณาจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยู Conflict of Interests
๕. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะใช
ประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไปซื้อ
ที่ดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรและขาย
ใหกับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
๖. การใช ท รั พ ย สิ น ของหน ว ยงานเพื่ อ ประโยชน ข องธุ ร กิ จ ส ว นตั ว (Using your employer’s
property for private advantage) เช น การนําเครื่องใชสํานั กงานตางๆ กลับ ไปใชที่บาน การนํารถยนต
ในราชการไปใชเพื่องานสวนตัว
๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมื อง (Pork-belling) เชน
การที่รัฐมนตรี อนุ มัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทตางๆ ของปญหาความขัดแย งกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสว นรวม
จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม
ที่ เ ข า ข า ยความขั ด แย งอย า งกว างขวาง ดั ง นั้ น กลไกหรื อ เครื่ อ งมื อ ส ว นใหญ ที่ ใช ใ นการจั ด การกั บ ป ญหา
ความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิด
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กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอนื่ ใดโดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
--------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนด
หลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา ไว
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตล ะ
บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไว
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด
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ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็น
วาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล
ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวา
ที่กําหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับ ไวเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทํา
ได เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของรั ฐ วิส าหกิ จ หน ว ยงานหรื อ สถาบั น หรื อ องค ก รที่
เจาหนาที่ของรัฐผู นั้นสังกั ด มีคําสั่งวาไม สมควรรั บ ทรัพย สิน หรื อประโยชน ดังกล าว ก็ใหคืนทรั พยสิ น หรื อ
ประโยชนนั้นแกผูใหโดยทัน ที ในกรณีที่ไมสามารถคืน ใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรั พยสิ น หรื อ
ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคกร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้ใหใช
บังคับแกผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
โอภาส อรุณินท
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
---------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของ ทางราชการ พ.ศ.
๒๕๓๙ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
๒๕๔๔”

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙

ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การเรี่ยไร” หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสิน โดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจ
สมัคร และใหหมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดย
ปริยายวามิใชเปนการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใชหรือบริการธรรมดา แตเพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพยสินที่ไดมา
ทั้งหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหนึ่งนั้นดวย
“เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร” หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมีการ
เรี่ยไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเรี่ยไร หรือเปนประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา หรือ
ในฐานอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งใน
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของหนวยงานของรัฐ
ขอ ๕ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
------------------ขอ ๖ หนวยงานของรัฐจะจัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรมิได เวนแตเปนการ
เรี่ยไรตามขอ ๑๙ หรือไดรับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้
หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ งจะต องได รั บ อนุญ าตในการเรี่ย ไรตามกฎหมายวาดวย การควบคุมการเรี่ยไร
นอกจากจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
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ในระเบียบนี้ดวย ในกรณีนี้ กคร. อาจกําหนดแนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐดังกลาวใหสอดคล องกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได
ขอ ๗ ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ควบคุมดูแลใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเครงครัด
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการลงโทษ
ทางวินัยแกเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตามควรแกกรณี และในกรณีที่ผูบังคับบัญชาเห็นวาการกระทํานั้นอาจมีเหตุ
เกี่ ย วข องกั บ การทุ จ ริ ตและประพฤติ มิช อบในวงราชการ มีมูล ความผิดทางอาญา หรืออาจเปน การฝาฝน
กฎหมายอื่นใหผูบังคับบัญชาแจงใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ใน เรื่องนั้นเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ
---------------------------------------------------------------------------ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ เรียกโดยยอวา “กคร.” ประกอบดวย
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
ผูแทนสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทน
กระทรวงศึกษาธิการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการ
และเลขานุการ
กคร. จะแต ง ตั้ ง ข า ราชการในสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี จํ า นวนไม เ กิ น สองคน เป น
ผูชวยเลขานุการก็ได
ขอ ๙ ใหกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ใหกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมี การแตงตั้งกรรมการ
ใหมเขารับหนาที่
ขอ ๑๐ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๙ กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ตองโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) เปนบุคคลลมละลาย
(๖) นายกรัฐมนตรีใหออก
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ในกรณีที่กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหนายกรัฐมนตรีแตงตั้งผูอื่น
เปนกรรมการแทน และใหกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง เทาวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน
เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ขอ ๑๑ การประชุมของ กคร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุ มคราวใด ถ าประธานกรรมการไม อยูในที่ ป ระชุมหรื อไมส ามารถปฏิบัติห นาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๒ กคร. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแกไขปรับปรุงระเบียบนี้
(๒) พิจารณาอนุมัติใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไร หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรื อในเขตท องที่เกิ นหนึ่งจังหวั ด จัดใหมี การเรี่ยไรหรือเขาไปมี สว น
เกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๓) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๔) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการยื่นคําขออนุมัติใหจัดใหมี การเรี่ยไร หรือเขาไปมีสวน
เกี่ยวของการเรี่ยไรตามระเบียบนี้
(๕) กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการกับสิ่งของที่หนวยงานของรัฐไดรับมาจาการเรี่ย ไร
โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๖) ใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(๗) มอบหมายให กคร. จังหวัด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เห็นสมควร
(๘) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ร ะเบี ย บนี้กํ า หนดให เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง กคร. หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อ กคร. ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๒) แลว ใหแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย
ขอ ๑๓ กคร. จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่ กคร. มอบหมายก็ได
การประชุมของคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานใหนําขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔ ใหมีสํานักงานเลขานุการ กคร. ขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ปฏิบัติงาน
ธุรการและงานอื่นตามที่ กคร. มอบหมาย
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หมวด ๓
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัด
-----------------------------------------------------------ขอ ๑๕ มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัด ยกเวนกรุงเทพมหานคร เรียกโดยยอวา
“กคร. จังหวัด” โดยออกนามจังหวัดนั้น ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ รองผูวา
ราชการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมายหนึ่งคน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง
หนึ่งคน หัวหนาสวนราชการระดับจังหวัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ศึกษาธิการจังหวัด สรรพากรจังหวัด
สาธารณสุขจังหวัด นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองที่เปนที่ตั้งจังหวัด ผูแทนหอการคาจังหวัด
ผูแทนสมาคมหรื อชมรมธนาคารพาณิชยจังหวั ด ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวั ด บุคคลอื่นซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแตงตั้งอีก ไมเกินสามคนเปนกรรมการ และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้ง หนึ่งคนเปนกรรมการและเลขานุการ
กคร. จังหวัด จะแตงตั้งเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดจํานวนไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
ขอ ๑๖ ให กคร. จังหวัด มีหนาที่ชวย กคร. ปฏิบัติการในจังหวัด และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติใหหนวยงานของรัฐที่ประสงคจะทําการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของ
กับการเรี่ยไรภายในจังหวัด จัดใหมีการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในระเบียบนี้
(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ระเบียบนี้กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ กคร. จังหวัด หรือตามที่
กคร. มอบหมาย
เมื่อ กคร. จังหวัด ไดพิจารณาอนุมัติตาม (๑) แลวใหแจงหนวยงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ในภูมิภาคนั้นและรายงาน กคร. ใหทราบดวย
ขอ ๑๗ ใหนําความในขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๓ มาใชบังคับกับวาระการดํารงตําแหนงและ
การพนจากตําแหน งของกรรมการซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ งการประชุ ม กคร. จังหวัด และการแต งตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานโดยอนุโลม
หมวด ๔
หลักเกณฑการเรี่ยไร
---------------------------------ขอ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี จะ
พิจารณาอนุมัติใหตามขอ ๖ ไดนั้นจะตองมีลักษณะและวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เป น การเรี่ ยไรที่ หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนิน การเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ
นั้นเอง
(๒) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อประโยชนแกการปองกันหรือพัฒนา
ประเทศ
(๓) เปนการเรี่ยไรที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน
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(๔) เปนกรณีที่หนวยงานของรัฐเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวย การควบคุมการเรี่ยไรแลว
ขอ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรดังตอนี้ใหไดรับยกเวน ไมตองขออนุมัติจาก
กคร. หรือ กคร. จังหวัด แลวแตกรณี
(๑) เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได
(๒) เปนการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจําเปนตองดําเนินการเพื่อชวยเหลือผูเสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ
(๓) เปนการเรี่ยไรเพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน
(๔) เปนการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อใหไดเงินหรือทรัพยสิน ไมเกินจํานวนเงินหรือ
มูลคาตามที่ กคร. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๕) เปนการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรตามขอ ๑๘ (๔) ซึ่ง กคร. ไดประกาศในราช
กิจจานุเบกษายกเวนใหหนวยงานของรัฐดําเนินการไดโดยไมตองขออนุมัติ
(๖) เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐอื่นที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขอ
อนุมัติตามระเบียบนี้แลว
ขอ ๒๐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนตามขอ ๑๙ ใหจัดใหมีการเรี่ยไรหรือ
เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ใหกระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร ตอสาธารณชน
(๒) กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร
(๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรั พยสิน ใหแกผูบริจาค ทุกครั้ง เวนแตโดย
ลักษณะแหงการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ก็ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือ
ทรัพยสินนั้นไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
(๔) จั ดทํ า บั ญ ชี ก ารรั บ จา ยเงิน หรื อ ทรั พยสิ น ที่ ได จ ากการเรี่ ย ไรตามระบบบั ญ ชี ข องทาง
ราชการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือนในกรณีที่เปน การเรี่ยไรที่กระทําอยาง
ตอเนื่องและปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานของรัฐที่ไดทําการเรี่ยไรไมนอยกวาสามสิบวัน
เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดทราบและจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการดําเนิน การเรี่ยไรดังกลาวไว ณ สถานที่สําหรับ
ประชาชนสามารถใชในการคนหาและศึกษาขอมูลขาวสารของทางราชการดวย
(๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมทั้งสงบัญชีตาม (๔) ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ จัดทําบัญชี ตาม (๔) แลวเสร็จ หรือในกรณีที่เ ปน การเรี่ยไรที่ไดกระทํา อย า ง
ตอเนื่องใหรายงานการเงินพรอมทั้งสงบัญชีดังกลาวทุกสามเดือน
ขอ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หามมิใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดประโยชนที่ผูบริจาคหรือบุคคลอื่นจะไดรับซึ่งมิใชประโยชนที่หนวยงานของรัฐได
ประกาศไว
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(๒) กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินเปนจํานวนหรือมูลคาที่แนนอน เวนแต
โดยสภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมการแสดงหรือบัตร
เขารวมการแขงขัน เปนตน
(๓) กระทําการใด ๆ ที่เปนการบังคับใหบุคคลใดทํ าการเรี่ย ไรหรื อบริจาค หรือกระทํ าใน
ลักษณะที่ทําใหบุคคลนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรหรือ
บริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(๔) ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่นออกทําการเรี่ยไร
ขอ ๒๒ เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือ นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุม การเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตอง
ไมกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไร ไมวาจะเปนการโฆษณา
ดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอื่น หรือดวยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทํา การเรี่ยไรให หรือ
กระทําในลักษณะที่ทําใหผูใตบังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นตองตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรื อ
หลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรใหไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
บทเฉพาะกาล
----------------------------ขอ ๒๓ การเรี่ยไร การเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร หรือการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐผูใดในการเรี่ยไรที่ไดรับการอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของทางราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๓๙ และดําเนินการไปกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ก็ใหดําเนินการตอไปไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการเรี่ยไรของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกวา จะแลวเสร็จ
ขอ ๒๔ ให กคร. และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรีว าด วย การเรี่ยไรของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ กคร.
และ กคร. จังหวัด ตามระเบียบนี้ ไปพลางกอนจนกวาจะไดมีการแตงตั้งกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผูวา
ราชการจังหวัดแลวแตกรณี แตงตั้งตามระเบียบนี้เขารับหนาที่
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔
ชวน หลักภัย
นายกรัฐมนตรี
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๔
------------------------------------------------------------------------

โดยที่ที่ผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใหของขวัญและรับ
ของขวั ญของเจ า หน า ที่ ของรั ฐ ไว ห ลายครั้ง เพื่อเปน การเสริมสรางคานิย มใหเกิดการประหยัด มิใหมีการ
เบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติที่ไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันใหของขวัญในราคา
แพง ทั้งยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการกําหนดจรรยาบรรณ
ของเจาหนาที่ของรัฐประเภทตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหลานั้นและกําหนดเปนหลักเกณฑ
การปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐในการใหของขวัญและรับของขวัญไวเปนการถาวรมีมาตรฐานอยางเดียวกัน
และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผล
อยางจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในสวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในระเบียบนี้
"ของขวัญ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหแกกัน เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให
หมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่ใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือเพื่อการสงเคราะห
หรื อให เ ป น สิ น น้ํ า ใจ การให สิ ทธิ พิเ ศษซึ่งมิใชเปน สิทธิที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไปในการไดรับ การลดราคา
ทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกคาใชจายในการเดินทาง
หรือทองเที่ยว คาที่พัก คาอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไมวาจะใหเปนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่น
ใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง
"ปกติ ป ระเพณี นิ ย ม" หมายความว า เทศกาลหรื อ วั น สํ า คั ญ ซึ่ ง อาจมี ก ารให ข องขวั ญ กั น และให
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณการตอนรับ การแสดงความเสีย ใจ
หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย
"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานที่อยูในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับทั้งใน
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
"เจาหนาที่ของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ
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"ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่แบงเปนการภายในของ
หนวยงานของรัฐ และผูซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับบัญชาหรื อ
กํากับดูแลดวย
"บุคคลในครอบครัว" หมายความวา คูสมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ขอ ๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐซึ่ งอยู
ภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะให ของขวั ญแกผู บังคับ บัญชาหรื อบุ คคลในครอบครัว ของผู บังคับ บัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันมิได
การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลคาเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตมิได
เจาหนาที่ของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอื่นใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบใหหรือ
จัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได
ขอ ๖ ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจาหนาที่
ของรัฐซึ่งเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตามขอ ๕
ขอ ๗ เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู ที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีที่กําหนดไวในขอ ๘
ผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมาติดตองานหรือผูซึ่งไดรับ
ประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ผูซึ่งมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เชน การขอใบรับรอง การ
ขอใหอออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน
(๒) ผูซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ เชน การจัดซื้อจัด
จาง หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน
(๓) ผูซึ่งกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุมหรือกํากับดูแล เชน
การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน
(๔) ผูซึ่งอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐ
ขอ ๘ เจาหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู ที่
เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ใหตามปกติประเพณีนิยม
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ
กําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่น ใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐตามกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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ขอ ๙ ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญแลวเจาหนาที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหเจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ กํ า หนดไว สํ า หรั บ การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลคาเกินกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ขอ ๑๐ ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝาฝน
ระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ท่ี เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ เป น ข า ราชการการเมื อ ง ให ถื อ ว า เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู นั้ น
ประพฤติปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง
(๒) ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐเปน ขาราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิด
ทางวินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ขอ ๑๑ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่สอดสอง และใหคําแนะนําในการปฏิบั ติตาม
ระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายรัฐมนตรีวาเจาหนาที่ของรัฐ
ผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแจงไปยัง
ผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๑๒ เพื่อประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนทั่วไป ในการแสดง
ความยิ น ดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสีย ใจในโอกาสตาง ๆ
ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาที่ของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญ
ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่เสริมสรางคานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางแนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และพฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด
ขอ ๑๓ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2561
-------------------------------

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ใหไว ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เปนปที่ 3 ในรัชกาลปจจุบัน
สมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุ คคล ซึ่ งมาตรา 26 ประกอบกั บ มาตรา 28 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจํ า เป น ในการจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สามารถ
ดํ า เนิ น การได อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพอั น จะเปน ประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งการตราพระราชบัญ ญัติป ระกอบ
รัฐธรรมนูญนี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไวในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
หมวด 6
การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
------------------------------------------------มาตรา 126 นอกจากเจ า พนั ก งานของรั ฐ ที่ รั ฐ ธรรมนู ญ กํ าหนดไว เป น การเฉพาะแล ว ห ามมิ ใ ห
กรรมการ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และเจาพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด
ดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หน าที่ ในฐานะที่ เ ป น เจ า พนั กงานของรั ฐ ซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ที่เ จ า
พนักงานของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม
เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
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ท องถิ่ น อั น มี ลั กษณะเป น การผู กขาดตั ดตอน หรือเปน หุน สว นหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว ในฐานะที่เปนเจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เวนแตจะเปนผูถือหุนในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาพนักงานของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาพนักงานของรัฐผูนั้น
ใหนําความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับกับคูสมรสของเจาพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งดวย โดยใหถือวา
การดําเนิน กิจ การของคูส มรสเปน การดํ าเนิน กิ จ การของเจ าพนักงานของรั ฐ เวนแตเปนกรณี ที่คูสมรสนั้ น
ดําเนินการอยูกอนที่เจาพนักงานของรัฐจะเขาดํารงตําแหนง
คูสมรสตามวรรคสองใหหมายความรวมถึงผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสดวย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เจาพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ตองดําเนินการไมใหมีลักษณะดังกลาวภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่เขาดํารงตําแหนง
มาตรา 128 หามมิใหเจาพนักงานของรัฐผูใดรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงิน
ไดจากผูใด นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับที่ออกโดยอาศัย
อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย เว น แต ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุพการี ผูสืบสันดานหรือ
ญาติที่ใหตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจา
พนักงานของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ในการจัดใหมีมาตรการหรือแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัติหนาที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความรวดเร็ว
สุจริต และเที่ยงธรรม รวมทั้งไดเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและลักษณะตองหาม ตลอดจนวาระการดํารงตําแหนง
ไว อีกทั้งไดบัญญัติใหรัฐมีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวดตามมาตร 63 ของรัฐธรรมนูญ จึงเปนการสมควร
บัญญัติกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริตขึ้นใหมใหส อดคล องกั บ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้
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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐ ขอ
สรุปไดดังนี้
๑. ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตองและเปนธรรม
๒. ขาราชการตองมีจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
๓. ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
๔. ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และไมกระทํา
การอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม
๕. ขาราชการตองเคาระ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
๖. ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
๗. ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัดและ
รวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารที่ไดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนาที่ และใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณและไมบิดเบียนขอเท็จจริง
๘. ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด
๙. ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๑๐. ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณของราชการ
โดยรวม
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การวิเคราะหความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวม (แบบ COSO)
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวกับของกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ดาน
1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปรงใสของการใชอํานาจและตําแหนงหนาที่
 3 ความเสีย่ งการทุจริตในความโปรงใสของการใชจายงบประมาณและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวนงาน/งาน การจัดซื้อจัดจางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการ หรืออื่น ๆ
ชื่อหนวยงาน/กระทรวง สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี / กระทรวงอุตสาหกรรม
ผูรับผิดชอบ นายอภิรักษ อ่ําสุริยะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ (หก.นผ.)
โทรศัพท 038-274124-5
******************************************************
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Known Factor และ Unknown Factor)
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1

การกําหนด TOR ใหผูรับจางเปนผู (ราง)
TOR ตามเนื้องานและงบประมาณ
การกําหนดราคากลาง โดยใหผูรับจางเปน
ผูชวยกําหนดราคากลาง เชน คุณสมบัติ,
วุฒิการศึกษา, ประสบการณของที่ปรึกษา
เปนตน
การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไมมีความ
ชัดเจน จึงตองอิงการใชดุลยพินิจของ
คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
การตรวจรับงานมีชองความเสี่ยงในการ
ติดตามการทํางานของที่ปรึกษาไมตอเนื่อง
เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และ
ตารางการเขาใหคําปรึกษา รวมถึงองค
ความรูของคณะกรรมการตรวจรับงาน

2

3
4

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor
Unknown Factor
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ตารางที่ 1

อธิบายรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต เชน รูปแบบ พฤติการณการทุจริตที่มีความเสี่ยงการ
ทุจริตเทานั้น และควรอธิบายพฤติการณความเสี่ยงใหละเอียด ชัดเจน มากที่สุด
- ความเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคาดวาจะเกิดซ้ําสูง มีประวัติอยูแลว ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง
Known Factor
- หากไมเคยเกิดหรือไมมีประวัติมากอน แตมีความเสี่ยงจากการพยากรณในอนาคตวามี
โอกาสเกิด ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง Unknown Factor
- หนวยงานสามารถปรับแบบไดโดยไมระบุวาเปนประเภท Known Factor หรือ Unknown
Factor

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
1 การกําหนด TOR ใหผูรับจางเปนผู (ราง) TOR ตามเนื้อ
งานและงบประมาณ
2 การกําหนดราคากลาง โดยใหผูรับจางเปนผูชวยกําหนด
ราคากลาง เชน คุณสมบัติ, วุฒิการศึกษา, ประสบการณ
ของที่ปรึกษา เปนตน
3 การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไมมีความชัดเจน จึงตอง
อิงการใชดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
4 การตรวจรับงานมีชองความเสี่ยงในการติดตามการ
ทํางานของที่ปรึกษาไมตอเนื่อง เนื่องจากภารกิจของ
คณะกรรมการ และตารางการเขาใหคําปรึกษา รวมถึง
องคความรูของคณะกรรมการตรวจรับงาน
ตารางที่ 2

เขียว

เหลือง

สม






นําโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต จากตารางที่ 1 นํามาแยกสถานะความเสี่ยงการทุจริต
ตามไฟสีจราจร - สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับต่ํา
- สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับปานกลาง
- สีสม หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูง
- สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับสูงมาก

แดง
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ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนขอมูลที่ตองเฝาระวัง 2 มิติ
(หรือตารางเมทริกสระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix))
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
-

ตารางที่ 3

ระดับความจําเปน ระดับความรุนแรง
คาความเสี่ยงรวม
ของการเฝาระวัง
ของผลกระทบ
จําเปน x รุนแรง
3 2 1
3 2 1

นําขอมูลที่มีสถานะความเสี่ยงในชองสีสมและสีแดง จากตารางที่ 2 มาหาคาความเสี่ยงรวม
(ระดับความจําเปนของการเฝาระวัง คูณ ระดับความรุนแรงของผลกระทบ)

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

คุณภาพ
การจัดการ

ตารางที่ 4

คาประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง
คาความเสี่ยง
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

ใหนําคาความเสี่ยงรวม (จําเปน * รุนแรง) จากตารางที่ 3 มาทําการประเมินการควบคุม
ความเสี่ยงการทุจริต โดยการวิเคราะหจากคุณภาพการจัดการขององคกรกับความเสี่ยงเรื่อง
ที่ทําการประเมิน (ดี/พอใช/ออน) เพื่อประเมินวา ความเสี่ยงการทุจริต มีคาความเสี่ยงอยู
ระดับใด จะไดนําไปบริหารจัดการความเสี่ยงตามความรุนแรงของความเสี่ยง

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
** หากเหตุการณที่ประเมินความเสี่ยง พบวาความเสี่ยงการทุจริตอยูในระดับ ต่ํา หรือคอนขางต่ํา ใหทําการ
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในเชิงเฝาระวังความเสี่ยงการทุจริต หรือใหหนวยงานพิจารณาทําการเลือกภารกิจ
งาน หรือกระบวนงานหรือการดําเนินงานที่อาจกอใหเกิดหรือมีโอกาสเกิดความเสี่ยงการทุจริต นํามาประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง การสรางเสริมองคความรูเพื่อปองกันและเฝาระวังการทุจริตการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ที่
1
2

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต
การกําหนด TOR ใหผูรับจางเปนผู (ราง)
TOR ตามเนื้องานและงบประมาณ
การกําหนดราคากลาง โดยใหผูรับจางเปน
ผูชวยกําหนดราคากลาง เชน คุณสมบัติ, วุฒิ

มาตรการปองกันการทุจริต
- พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของระเบียบการจัดซื้อจัดจาง การ
กําหนด TOR การกําหนดราคากลาง ขั้นตอน
และวิธีการคัดเลือกที่ปรึกษา ระเบียบพัสดุที่

หนา 27
ที่

3

4

รูปแบบ พฤติการณความเสี่ยงการทุจริต
การศึกษา, ประสบการณของที่ปรึกษา เปน
ตน

มาตรการปองกันการทุจริต
เกี่ยวของ (ไมจําเปนตองเปนเจาหนาที่พัสดุ
อยางเดียว)
- ควรมีผูเชี่ยวชาญในระดับกระทรวง เพื่อเปน
พี่เลี้ยงใหเจาหนาที่ระดับภูมิภาคได
- สวนกลางควรกําหนด TOR และราคากลาง
ใหชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การจางที่ปรึกษาได
การกําหนดหลักเกณฑพิจารณาไมมีความ
- ในการจางที่ปรึกษาแตละโครงการ ซึ่งสวน
ชัดเจน จึงตองอิงการใชดุลยพินิจของ
ใหญแลว มักเปนโครงการที่จัดสรรลงมาให
คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ
สวนภูมิภาค ดังนั้นสวนกลางจึงควรกําหนด
หลักเกณฑ หรือขั้นตอนในการพิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาที่เปนหลักเกณฑกลาง
นอกเหนือจากหลักเกณฑเพิ่มเติมตาม
ขอพิจารณาของ สอจ.
การตรวจรับงานมีชองความเสี่ยงในการ
- การจางที่ปรึกษาแตละโครงการฯ มักใช
ติดตามการทํางานของที่ปรึกษาไมตอเนื่อง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของที่ปรึกษา
เนื่องจากภารกิจของคณะกรรมการ และ
แตกตางกันไป ดังนั้น การตรวจรับงานจึงควร
ตารางการเขาใหคําปรึกษา รวมถึงองคความรู คัดสรรคณะกรรมการ ที่มีความรู ความ
ของคณะกรรมการตรวจรับงาน
เชี่ยวชาญ เหมาะสมกับงานที่ตรวจรับ เชน
การจางที่ปรึกษาสําหรับปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของโรงงาน ควร
เลือกวิศวกรของกลุมโรงงานอุตสาหกรรมเปน
คณะกรรมการตรวจรับ เพื่อใหงานเปนไป
อยางถูกตอง ครบถวน
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สถานการณความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
ลําดับ

สถานการณความเสี่ยง

1

การใชทรัพยสินราชการเพื่อประโยชนธุรกิจ
สวนตัว (รถยนตราชการ)
การรับผลประโยชนตามเทศกาลหรือโอกาส
สําคัญ
การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน
แก เ ครื อญาติ และพวกพ อง (พนั กงานจ า ง
เหมา)
การทํ า ธุ ร กิ จ กั บ ตนเอง หรื อคูสัญ ญา เชน
เครือญาติมีรานจําหนายวัสดุสํานักงาน
การทํางานหลังเกษียณ เชน เปนที่ปรึกษา

2
3
4
5

โอกาสที่จะเกิด ความรุนแรง
ความเสียหาย ของผลกระทบ

ระดับของ
ความเสี่ยง

5

5

25

5

3

15

4

3

12

2

5

10

2

4

8

มาตรการหรือแนวทางปองกัน

1. การใชทรัพยสินราชการเพื่อประโยชนธุรกิจสวนตัว (รถยนตราชการ)
- สรางจิตสํานึก “เงินหลวงของหลวง ไมใชของเรา”
- มาตรการควบคุมการใชรถยนต การขออนุญาตใชรถยนต ควบคุมเลขไมล ระบุภารกิจ สถานที่
- ยกยองชมเชยกรณีพนักงานทําประโยชนใหกับราชการ
2. การรับผลประโยชนตามเทศกาลหรือโอกาสสําคัญ
- ประกาศเจตนารมณ “ไมรับ ไมตองให พรอมบริการทุกระดับประทับใจเพื่อประชาชน”
- ใหความรูแกเจาหนาที่ เพื่อทราบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
- ยกยองชมเชย
3. การใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนแกเครือญาติและพวกพอง
- ผูบริหารประกาศนโยบาย การแขงขันเสมอภาค
- กําหนดหลักเกณฑการทํางานเฉพาะตําแหนง เพื่อเปนตัวชี้วัดเชิงประจักษ
- ใหความรูเจาหนาที่ ทราบผลกระทบ/ความผิด หากเอื้อพวกพอง หรือเครือญาติ

แนวทาง/กลไกการกํากับติดตามอยางตอเนื่อง

- จัดตั้งคณะทํางานตรวจติดตามฯ
- นําเขาเปนวาระในที่ประชุมสํานักงานทุกเดือน
- ตรวจติดตาม/ประเมินผล ทุก 6 เดือน
- นําเสนออุตสาหกรรมจังหวัดเพื่อสรุปผล ใหปฏิบัติตอไป หรือปรับปรุงแกไข
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แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
ขาราชการมีหนาที่ในการใหบริการแกประชาชนผูมาติดตอโดยใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสมตามคาดหวังของประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและ
ประเทศชาติ กรมสรรพสามิตไดกําหนดใหขาราชการในสังกัดพึงยึดถือคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนนี้
เปนขอปฏิบัติอยางเครงครัด โดยมุงประสงคใหเปนขาราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควรคาแกการยกยองเชิด
ชู เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ขึ้น โดย
กําหนดสาระสําคัญในการดําเนินงานเพื่อเปนแนวปฏิบัติขอพึงระวัง และกรณีตัวอยาง ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนง ที่มีบทบาทสอง
บทบาทขัดแยงกัน เชน นางวาสนา เปนกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของนาง
วาสนาเปนหนึ่งในผูสมัครสอบดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหา
ผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบคัดเลือก
บุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลว แตนางวาสนาวางตัวเปนกลาง มิไดชวยเหลือบุตรสาวของ
ตนแต ป ระการใด แต อย า งไรก็ ตาม การดํารงตําแหนงอัน หมิ่น เหมตอการเกิดปญ หาผลประโยชนทับ ซอน
ดั งกล า ว ถื อเป น สถานการณ ล อ แหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนํ าใหเ กิด การกระทํ า ถ าเกิ ด ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
นางวาสนาจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวน
จากการใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal)
จากกรณีสถานการณตัว อยางขางตน นางวาสนาจึงควรจะตองลาออกจากการเปน กรรมการสอบ
คัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง
การเคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับซอนอยูใหออกไป (Removal) เพื่อใหตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได
โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิใหเอื้ออํานวยตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน
จึงเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
o มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง
o การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
o การเพิ่มระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ
o การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

หนา 30
มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
จะเห็นไดวา เจาหนาที่ของรัฐจะตองเปนผูมีจิตสํานึกที่ถูกตองและจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่เพื่อสวนรวม
ตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมอาจเกิดขึ้นไดโดย
เจตนาหรือไมเจตนา รัฐจึงไดมีขอกําหนดเพื่อปองกันพฤติกรรมดังกลาว ดังนี้
1. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ (Qualification and Disqualification
from Office) เชน เจาหนาที่ของรัฐจะตองไมเปนกรรมการบริษัท เปนตน
2. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ (Discloser of Personal
Interest) การแจงถึงจํานวนหุ นหรื อธุร กิจสวนตัววามีอะไรบาง เชน การแจงทรัพยสินสวนบุคคลเมื่ อมี ข อ
ขัดแยงเกิดขึ้น การแจงทรัพยสินของเจาหนาที่รัฐกอนและหลังดํารงตําแหนง
3. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อเปนการสรางกรอบพฤติกรรมใหเจาหนาที่ของ
รัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ไมทําลายความเชื่อมั่นของสังคม หรือกอใหเกิดวิกฤตศรัทธา
ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ
1. เจาหนาที่ของรัฐ ไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสม
และไดมาโดยมิชอบ
2. เจาหนาที่ของรัฐ ไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามา
เกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม
3. เจาหนาที่ของรัฐ ไมพึงทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจหลังพนตําแหนงราชการ เปน
การปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบ ไปใชประโยชนหลัง
ออกจากตํ า แหน งแล ว และป องกั น การใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับ หนวยงานราชการในฐานะที่เคยดํารง
ตําแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว
หลักการ 4 ประการสําหรับการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
1. ปกป องผลประโยชน ส าธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปน หนาที่ห ลักที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล การปฏิบัติตอ
แตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล
ฯลฯ ทั้งนี้ เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
2. สนั บ สนุ น ความโปร ง ใสและความพร อ มรั บ ผิ ด : การป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ นต อ งอาศั ย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและการจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิด
มีวิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับ
ซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยถวนหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสราง
ความเชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
3. ส ง เสริ ม ความรั บ ผิ ด ชอบส ว นบุ ค คลและปฏิ บั ติ ต นเปน แบบอย าง : การแก ป ญ หาหรื อ จั ด การ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร การ
จั ด การต องอาศั ย ข อมู ลนํ าเข า จากทุ กระดับในองคกร ฝายบริห ารตองรับ ผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
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นโยบาย เจาหนาที่ก็ตองมีหนาที่ความรับผิดชอบระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี ตองจัดการกับเรื่องสวนตน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และหัวหนาหนวยงานก็ตองเปนแบบอยางดวย
4. สรางวัฒนธรรมองคกร : หัวหนาหนวยงานตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่
ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจใน
การเปดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนํา ไปใช
ในทางที่ผิด
- ให เ จ า หน า ที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่
จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงและอาจกอใหเกิดผลประโยชนทับซอน
ขาราชการประจํา
o การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
o การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
o การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
o การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามันดวย
o การนําสิ่งของของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
o การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
o การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน
กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจาง
o การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของ
พวกพอง ไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
o การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือ
การจางเหมา รวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชาหรือพนกําหนดการ
ยื่นใบเสนอราคา เปนตน
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แนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
การวางกรอบการทํางาน เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ สามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี 6 ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
ซอน

o ระบุสาเหตุของความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในองคกรจากการปฏิบัติหนาที่เรื่องผลประโยชน ทับ

o พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
o ชี้แจงและกําหนดแนวทาง พรอมทั้งเผยแพรนโยบายการป องกันผลประโยชนทับ ซ อนแก
ขาราชการทุกระดับ เพื่อยึดถือปฏิบัติอยางจริงจัง
o ดําเนินการตามแนวทางปองกัน และแกไขปญหาผลประโยชนทับ ซอนอยางเครงครั ด และ
ตอเนื่อง
o สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
o บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีองคประกอบ 6 ประกอบ ดังนี้
1) หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับ
ของสังคม ไมเลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของตัวบุคคล
2) หลักความโปรงใส ไดแก การสรางความไววางใจซึ่งกัน โดยมีการใหและการรับขอมูลที่สะดวกเปน
จริง ทันการณ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเทาเทียม มีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได
3) หลั ก การมี ส ว นร ว ม ได แ ก การเป ด โอกาสให ป ระชาชนมีส ว นร ว มรั บ รู แ ละร ว มคิ ด ร ว มเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศในดานตาง ๆ เชน การแจง ความเห็น การไตสวนสาธารณะ
การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบตอผล
ของการกระทํานั้น
4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได ไดแก ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดเปนการสรางกลไกให มี
ผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง
และกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและความกลาที่จะยอมรับผล
จากการกระทําของตน
5) หลักการคุมค า ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเกิดประโยชน คุ มค า
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม
6) หลักคุณธรรม ไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม สํานึกในหนาที่ของตนเอง มีความซื่อสั ตย
สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอื่น

หนา 33

ชองทางและขั้นตอนการแจงเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน
1. พบเห็นหรือประสบปญหา เมื่อพบเห็นและประสบปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่เรียกวา ผลประโยชนทับซอน ควรดําเนินการ ดังนี้
1) เกิดขึ้นกับตนเอง ใหพิจารณาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นวาสวนรวมเสียผลประโยชนหรือไม หาก
สวนรวมเสียประโยชน ทานก็ควรหลีกเลี่ยง
2) เกิดขึ้นกับผูรวมงานหรือคนใกลตัว ทานควรใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณี
ตางๆ และผลหรือโทษของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้ง
แนะนําวีการปองกันตามที่กลาวขางตน สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
2. หนวยงานที่รับแจง หากทานพบเห็นและมีหลักฐานที่ทําใหมั่นใจวา เจาหนาที่ของรัฐทุจริตแล
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของตนเอง ซึ่งสงผลใหเกิดความเสี่ยหายแกประโยชนสวนรวม ทานสามารถประสาน
เพื่อใหขอมูลกับกรมสรรพสามิต และหนวยงานตาง ๆ ได ดังตอไปนี้
 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ที่อยู :
97/125 หมูที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท :
0-3827-4124-5
E-mail :
moi_chonburi@industry.go.th
WWW.industry.go.th/chonburi
เว็บไซต :
 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
ที่อยู :
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท :
02-202-3089
E-mail :
acc.ops2@gmail.com
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เมื่อพบเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นําไปสูการมีผลประโยชนทับซอนหรือมี การ
ฝาฝ น ประมวลจริ ย ธรรม สามารถร องเรีย นหรือแจ งใหหัว หนาสว นราชการหรือ คณะกรรมการจริย ธรรม
พิจารณาได
2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหนาสวนราชการไดรับเรื่องรองเรียนแลวจะสั่งการไปยังกลุมงาน
คุมครองจริยธรรมใหดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปขอเท็จจริง รวมทั้งขอกฎหมายและความเห็นตาง ๆ
แลวรายงานตอหัวหนาสวนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหนาสวนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแลวหากเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมจริง หัวหนาสวน
ราชการจะสั่งการใหมีการลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน ใหรับการพัฒนาแลวแตกรณีหรือหาก
วินิจฉัยแลวการกระทํานั้นไมฝาฝนประมวลจริยธรรม ก็ใหสั่งยุติเรื่อง
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บรรณานุกรม
- พระบรมราโชวาท : http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=1058687
- ประกาศเจตนารมณ / ประกาศ สปอ.อก. / คําสั่ง สปอ.อก. (มาตรการในการปองกันปญหาผลประโยชนทับ
ซอนฯ) และขอมูลอื่นๆ : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www.industry.go.th/anti_corrupt
- ขอมูลการปองกันผลประโยชนทับซอน : ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
- กฎหมายและขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ : สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(https://www.nacc.go.th)

