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คู่มือการปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่ วนรวม ได้รวบรวมรูปแบบการ 
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  พร้อมตัวอย่าง  หลักคิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ 
ประโยชน์ส่วนรวม  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกัน
ผลประโยชน์  ทับซ้อน  เพ่ือการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่  ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่   และ
ได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่ อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมใน หลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ ทรัพย์สินด้วย  

คู่มือเล่มนี้จะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่าง พร้อมข้อเสนอแนวทางนําไปปรับใช้ในการ  
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปในที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ทุกระดับ ทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
เพ่ือให ้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
 
 
        สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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บทที่ ๑ ความหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม   ๑ 
 
บทที่ ๒ รูปแบบการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม    ๒ 
 
บทที่ ๓ ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม         ๔ 
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๑ 

บทที่ ๑ 
ความหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็น
หลักซ่ึงถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจริต 

สํานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ  
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง  ข้าราชการ 
พนักงาน  บริษัท  หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ  หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน
ตําแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่  และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่
หลากหลาย  จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด  ตัวอย่างการกระทําดังกล่าวมีให้
พบเห็นได้มากในสังคม  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม  เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ  ก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ  แต่กลับทําหน้าที่ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 
 
 
  
 
 พ้ืนที่สีขาว  แทน  ประโยชน์ส่วนรวม  พ้ืนที่สีเทาเกิดจาการทับซ้อนของสีขาวและสีดํา 
 พ้ืนที่สีดํา  แทน  ประโยชน์ส่วนตน   เป็นพื้นที่เกิด  “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวม” 
ความขัดแย้ง  Conflict 
 สถานการณ์ที่ขัดกัน  ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น  เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใด
อย่างหนึ่ง  ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติ  หรือผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว  Private Interest 
 เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่ม
ที่ตนเองเกี่ยวข้อง  ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ  เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ  Public Interest 
 สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม  ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลัก
ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



             
๒ 

บทที่ ๒ 
รูปแบบเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

การกระทําใดที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 
๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ 

การตัดสินใจในการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เช่น การรับเงินหรือบริการต่างๆ จากบริษัทเอกชนที่เข้าร่วม  
ประมูลงานจากภาครัฐ หรือการรับของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน เป็นต้น 

๒. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เช่น ผู้บริหารของ 
หน่วยงานทําสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน หรือทําสัญญาจัดซื้อ
รถตู้จากบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ หรือทําสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อท่ีดินของตนเองในการสร้างสํานักงาน 
แห่งใหม่เป็นต้น 

๓. การท างานหลังเกษียณ (Post – Employment) คือการทํางานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ทํางาน
เดิม  โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือ
พวกพ้อง 

๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ 
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ 

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เป็นการนําข้อมูลลับของทางราชการเปิดเผยเพื่อ 
รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือ
แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น ผู้บริหารหน่วยงานรู้ข้อมูลภายในโครงการก่อสร้างถนนแล้วตนเอง
หรือให้เครือญาติไปกว้านซื้อที่ดินตามแนวถนนตัดผ่านไว้ล่วงหน้าเพ่ือมาขายให้กับหน่วยงานในราคาที่สูง หรือ
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่สําคัญของฝุายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูล
รายอื่นที่ให้ผลประโยชน์  ทําให้ฝุายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ เป็นต้น 

๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employer 
Property for Private Advantage) เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทํางานส่วนตัว การนํา
วัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน การใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว การนําน้ํามันของ
ราชการมาเติมรถยนต์ส่วนตัว หรือนํารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน เป็นต้น 

๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  (Pork-Barrelling) 
เช่น  ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง หรือการใส่ชื่อผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ เป็นต้น 
 
 



 
              ๓ 
ตัวอย่างเช่น 

๑.  หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่ทําให้ 
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน 

๒.  รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก 
ผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกํานัลจากร้านค้า 

๓.  ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุาย 
ใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 ๔.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  เช่น  การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทํางานส่วนตัว 
 ๕.  ใช้ข้อมูลลับทางราชการ  เป็นการทําข้อมูลลับของทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ  หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น 
 ๖.  การทํางานพิเศษ  เช่น  เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ 
 ๗.  การทํางานหลังเกษียณ  คือ  การทํางานกับผู้อ่ืนหลังจากที่ทํางานเดิม  โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพล
จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน  หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 



 
               ๔ 

บทที่  ๓ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 
จริยธรรม  เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมท่ีเป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 

ตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระทําใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
ตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้าม การกระทําใดที่ฝุาฝืน 
จริยธรรม อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต 

เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
 

“จริยธรรมและการทุจริต” 
 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทําการใด ๆ ที่เป็นการขัดกัน 

ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป 

 
 
“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝุาฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมี 

การบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน   ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไมป่ฏิบัติ 

 
 
“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ” เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่าง

จริยธรรมกับการทุจริต ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบาง
ประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติ
ข้อห้ามไว้ในกฎหมาย 

 
 
“จริยธรรม”  เป็นหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเปรียบเสมือนโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักคิดแยกเร่ืองประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม 



               ๕ 

บทที่  ๔ 
หลักคิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการนํามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนําไป
เป็นหลักคิด ในการปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ 
ระบบคิดฐานสิบ กับระบบคิด ฐานสอง 

ระบบคิด ฐานสิบ Analog เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง 
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ อาจจะนําประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมา
ปะปนกันได้  แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่อง 
ตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ นําประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไป
หมดแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม นําบุคลากรหรือทรัพย์สินของ
ราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง 
เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

ระบบคิด ฐานสอง Digital เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง ๒ ทางเท่านั้น คือ 
๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ เท็จ กับ จริง       
ทําไดก้ับทําไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนํามาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระทําการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่อง
ตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทําได้สิ่งไหนทํา
ไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นํามาปะปนกัน ไม่นําบุคลากรหรือทรัพย์สิน
ของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน
เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

คิดแบบไหนไม่ทุจริต 
คิดได้ 

 คิดก่อนทํา (ก่อนกระทําการทุจริต) 

 คิดถึงผลเสียหรือผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุก ๆ ด้าน) 

 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทําการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน) 



๖ 

 คิดถึงผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง (จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน 
ถูกลงโทษ ไล่ออก และติดคุก) 

 คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

 คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
 

คิดดี 

 คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ 

  คิดตามคุณธรรมว่า ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว 
 

คิดเป็น 

  คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน 

  คิดแยกเรื่องตําแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน 

  คิดท่ีจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 

  คิดท่ีจะไม่นําประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน 

  คิดท่ีจะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน 

  คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง 

  คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 



           ๗ 
บทที่ ๕ 

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่

ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อแต่ละทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ 
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ  
เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย 
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการดังนี้ 

 ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ 
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทํางาน 

 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน  
การเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน 

 ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด 
 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

  มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม 

  กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

  วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่  
    จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 



               ๘ 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการทํางานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนําไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 

 เปูาหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพ่ือปูองกันไม่ให้  
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้  
เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

 ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์การ
อ่ืน(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

 ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

 การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา  
ประกอบด้วย 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

 องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น 
กฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กรและยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

 รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือ 
แบบเป็นไปได้) 

 เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
 ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
 เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย 



            ๙ 
 
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์  
ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสําหรับการ
ระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ
ความสัมพันธ์  กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

 นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะ
ช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่เกิดข้ึนต่อไป 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน  
ตําแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

 ผู้บริหารต้อง 
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ชั่ งน้ํ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและ 
พิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้าย 
ไม่แพ้กัน 

 การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าที่
เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย 

 นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ 



            ๑๐ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทํา
ให้ได้นโยบาย ที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกขั้นตอน ขั้นตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได ้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

 ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามข้อมูล
จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางานรวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้ เช่นนี้ ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 
บทบาทส าคัญของการบริหาร 

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (PublicInformation 
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย  ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและ  
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเรื่อง 
สําคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการ
และผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ  ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่
เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการ
ลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว          
เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทําได้ 
บทบาทอ่ืนๆ คือ 

 ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
 ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
 พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี 
 ปกปูองข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐานให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่

เกี่ยวข้องผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คําปรึกษาแนะนํา
ลูกน้องไม่ให้ทําผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบ 

 



                                                                                                                  ๑๑ 
 

ข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมา 
ไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น 
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสารทีสมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้
การกระทําใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทําให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่า  ทําเพ่ือประโยชน์
ส่วนตน หรือทําให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

 
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวก
ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทําไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทําผิด
จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อ
ข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูอง
คุ้มครองพยาน 
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target) 

 หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

 จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คําปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

 โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติ
และขนาดขององค์กร 

 นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 



                                                                                                                   ๑๒ 

บทที่  ๖ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ 
หมวด  ๑๔  การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา  ๒๕๐ วรรค ๔ กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดทําบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องทําเพียงเท่าที่
จําเป็นเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกัน
การทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ
การปูองกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 

หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา ๒๕๗ ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิด
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติ
ราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 

(๕)  ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ 
และมีกลไกในการปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
๒.  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที ่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ  กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ้งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 



            ๑๓ 
 
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันสมควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทํา

การหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินพ.ศ.  ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย 
มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ ๓ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  อย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๔ กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ  ๒ และข้อ  
๓  ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕ ให้สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการแสวงหา
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ  ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ  ๔  
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ

หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดําเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา  ๑๐๑  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๐  มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ 
(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา  ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐  มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที  ป.ป.ช. 
กําหนด  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
บทลงโทษ 

มาตรา  ๑๒๒  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา  ๑๐๐  มาตรา  ๑๐๑  หรือมาตรา  ๑๐๓  
ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 
๑๐๐  วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรส ของตน 
ดําเนินการตามมาตรา  ๑๐๐  วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 
 
 
 
 



              ๑๕ 
 

๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกําหนด
หลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ  ๓  ในประกาศนี้         
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม 
หรือใหก้ันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ   
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ  ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง  
กฎหมาย  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ  ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก 

แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

ข้อ  ๖  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ
ทีจ่ะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
 
 



๑๖ 
 

ข้อ  ๗  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ทีกําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได้
เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน
หรือสถาบันหรือองค์กรทเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว       
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ดําเนินการ
ตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลยใน
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน 
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ 
เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง 
เป็นผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรื อ
ประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ  ๘  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 



                       ๑๗ 

บทที่  ๗ 
แผนจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือปูองกันการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
๑. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย

เกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด 
ได้แก่ 
๑.๑  ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่
ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
๑.๒ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดผลต่อการดํารงไว้ซึ่งความเท่ียง 
ธรรม หรือนําไม่สู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
๑.๓  แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ 
ของทางราชการเป็นสําคัญ 
๑.๔  หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่ทําให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชน
ขาดความไว้วางใจ 
๑.๕  ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคํานําเกี่ยวการให้ การรับของขวัญ ของ 
กํานัล การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทักซ้อน 
 

๒. การใช้อํานาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน ์
 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามมาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อย่าง
เคร่งครัด  ได้แก่ 
๒.๑  ต้องไม่ถามนําถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกํานัลหรือ 
ผลประโยชน์ใดๆ 
๒.๒  หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธการรับของกํานัล 
ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย 
นโยบายของรัฐ ความเป็นกลาง 
๒.๓  ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคํา อัญมณี 
อสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งอ่ืนใดๆ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
๒.๔  ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒.๕  ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกของกํานัลหรือประโยชน์ใดๆ 
ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ 
๒.๖ เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก 
เพ่ือการตรวจสอบ 
 



๑๘   

ปัจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
๓. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

๓.๑  ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามพรบ.การ 
จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
๓.๒  ควบคุม กํากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดทํารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้ผู้บริหารทราบ 
ทุกครั้ง 
๓.๓  ควบคุม กํากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากร
ที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

ควบคุม กํากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบการ 
เบิกจ่ายการเงิน อย่างเคร่งครัด 

๕. การเบียดบังทรัพย์สินหรือ 
เวลาของทางราชการไปใช้ 
ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

๕.๑  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ํา ไฟฟูา โทรศัพท์ รถยนต์ หรือ 
วัสดุสํานักงานเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน 
๕.๒ ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน 
ตนหรือผู้อื่น 
๕.๓ ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการชํารุดเสียหายก่อนเวลา 
อันควร การซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจําเป็นต้องกระทําตามความ 
เหมาะสม 
๕.๔ ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 
๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
๕.๖ ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปทํางานภายนอก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีตัวอย่าง 



             ๑๙ 
บทที่ 8 

กรณีตัวอย่าง 
 
กรณีทุจริต น ารถหลวงไปใช้แต่งงานลูก 

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดเตรียมงานแต่งงานบุตรสาวของตน
โดยนําเก้าอ้ีพร้อมปลอก กระถางต้นไม้ กล้องวีดีโอ โทรทัศน์ สายสัญญาณ ขาตั้งกล้องมอนิเตอร์ กล้องถ่ายรูป
ชุดสวิตเชอร์ (ชุดควบคุม) เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี ไปใช้ในการจัดงานฯ และนํารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ขนของ
และรับส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของตน ซึ่งทรัพย์สินที่นําไปใช้ทุกอย่างเป็นของคณะแพทยศาสตร์ฯ (ของส่วนรวม) 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดให้ดําเนินคดีต่อจําเลยในเบื้องต้น จําเลยให้การปฏิเสธ           
แต่ต่อมาได้ยื่นคําร้องให้การรับสารภาพในภายหลัง พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟูองอดีตคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ฯ เป็นจําเลยในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใด ๆ        
ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  ๑๕๑ และ ๑๕๗ 

การกระทําของจําเลยดังกล่าว เป็นการใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริต นําทรัพย์สินต่าง ๆ ของ   
คณะแพทยศาสตร์ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และคณะแพทยศาสตร์ 

ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การทําของจําเลย เป็นการทุจริตในตําแหน่งหน้าที่ พิพากษาจําคุก  ๕ 
ปีปรับสองหมื่นบาท แต่จําเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งคงจําคุกเหลือ  ๒  ปี  ๖  เดือน ปรับหนึ่งหมื่นบาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งคดี แล้วเห็น
ว่าเมื่อจําเลยทราบการกระทําของตนและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดข้ึน โดยการชดใช้ค่าเสียหายแล้วในทันที
ประกอบกับจําเลยรับราชการเป็นแพทย์มานาน ทําคุณความดีให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติมาโดยตลอด 
ทั้งจําเลยมิเคยกระทําความผิดอาญาใด ๆ และไม่เคยได้รับโทษจําคุกมาก่อน โทษจําคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ ๒ ปี 

กรณีทุจริต ประมูลที่ดินรัชดา 
ภรรยาอดีตนายก ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตรย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกระทรวงการคลัง โดยอดีตนายก ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่
ดูแลกิจการกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานคู่สมรส ให้ภรรยา ประมูลซื้อที่ดินและทําสัญญาซื้อขายที่ดิน 
ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการจัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมาย มีโทษผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  ๒๕๔๒ มาตรา  ๑๐๐ (๑) 

กรณีทุจริต น ารถหลวงไปจ าน า และเบิกค่าน้ ามันเท็จ 
อดีตนายก อบจ.แห่งหนึ่ง ครั้งดํารงตําแหน่งรองนายก อบจ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ทําบันทึกขอใช้รถยนต์ 

ของ อบจ. ไปใช้ในการปฏิบัติราชการและขอนําไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักส่วนตัวหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จ 
 
            



๒๐ 
 

ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาที่  ๒  ซึ่งเป็นสมาชิกสภา อบจ. ได้นํารถยนต์ส่วนตัวไปจํานําประกันการกู้ยืม
เงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไว้กับร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่ง และได้นํารถยนต์ของ อบจ .ที่อยู่ในความครอบครองของ
ผู้ถูกกล่าวหาที่  ๑  นั้นไปจํานําแทนรถยนต์ส่วนตัวที่จํานําไว้เดิม หลังจากนั้นได้ขอเพ่ิมวงเงินกู้อีก  ๓๐๐,๐๐๐  
บาท รวมเป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท จนกระทั่งมีพนักงานขับรถยนต์ของ อบจ. ได้มาพบเห็นว่ารถยนต์  ของ 
อบจ.คันดังกล่าวจอดอยู่หน้าร้านคาราโอเกะ สอบถามเจ้าของร้านได้ความว่า ผู้ถูกกล่าวหา    ที่  ๒ นํามาจํานํา
ไว้และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในช่วงระยะเวลาที่รถยนต์ของ อบจ.คันดังกล่าวได้ถูกไปจํานํา ไว้ แต่ผู้ถูก
กล่าวหาที่  ๑  กลับเบิกจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงจากทางราชการเป็นเงินรวม  ๑๐๙,๖๑๗.๒๐ บาท 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติว่าการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่  ๑  เป็นความผิดอาญาตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา  ๑๔๗,๑๕๑  และมาตรา  ๑๕๗  ประกอบมาตรา  ๙๐  และ ๙๑ ส่วนผู้ถูกกล่าวหา         
ที่ ๒  ได้ถึงแก่กรรมแล้ว สิทธินําคดีอาญามาฟูองย่อมระงับไป โดยความตายของผู้กระทําผิดตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  ๓๙ (๑) ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือ
ฟูองคดีอาญาต่อศาลที่มีเขตอํานาจกับผู้ถูกกล่าวหาที่  ๑ 

ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาศาลจังหวัด ให้ลงโทษจําคุกอดีตนายก อบจ . ครั้งดํารง  
ตําแหน่งรองนายก อบจ. เป็นเวลา ๑๘ ปี ๒๔ เดือน 
กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

๑. การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย หรือตรา กฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่า 
ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 

๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐดํารงตําแหน่งหรือทําหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะการขัดกัน  
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ  

ขัดกันของผลประโยชน์ได้ 
การรับรู้ข้อมูลภายใน 
 ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณ 
โครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้แก่ราชการในราคาสูงข้ึน 

๒. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้ว
ให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 
การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

๑. การที่นักการเมืองขอเพ่ิมงบประมาณ เพื่อทําโครงการตัดถนน สร้างสะพาน โดยใช้ชื่อหรือนามสกุล 
ของตนเอง 

๒. การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกิดตนเอง 
๓. การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ๒๑ 

 บทที่ ๙ 
ขั้นตอนการด าเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

กรณีที่พบเห็นพฤติกรรมการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดให้มีมาตรการแนวทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือการร้องเรียนการทุจริต/และประพฤติมิชอบ หรือพฤติการณ์ที่ส่อไปในทาง
ทุจริตทําให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยจัดช่องทางร้องเรียนไว้ใน
หลายช่องทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลากร ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสเรื่อง
ร้องเรียนได้สะดวก ซึ่งผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่ร้องเรียนพร้อมลงลายมือชื่อ ที่อยู่ พร้อม
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ หากไม่มีการแจ้งชื่อที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ในการร้องเรียน          
ผู้ร้องเรียนจะต้องแนบหลักฐานที่ปรากฏได้ว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลกรณีความผิด เพ่ือการนําสืบได้ว่าเป็นมูล          
แห่งการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมจนทําให้ราชการได้รับความเสียหาย          
หรือเป็นพฤติการณ์ที่ส่อไปในทางทุจริตผิดระเบียบและผิดกฎหมายแล้วจัดส่งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์และหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามช่องทาง         
การร้องเรียน ดังนี้ 
   ๑. ช่องทางร้องเรียนส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่  (ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ๓/๔๗  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน  ตําบลกาฬสินธุ์            
อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  
           ๒. ช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สํานักงานที่  http://www.kalasin-pao.go.th/   (ศูนย์
รับเรื่องร้องเรียน) 
                  ๓. ช่องทางร้องเรียนทางตู้ไปรษณีย์   
                      ๓.๑ หนังสือร้องเรียน (ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
                            ๓.๒ บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน)  
              ๔. ช่องทางร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๔๓๘๑-๖๗๙๑  
                ๕. ช่องทางร้องเรียนทางแอปพลิเคชั่น  Line: https://lin.ee/ViA8NP2 
                     ๖. ช่องทางร้องเรียนทางเพจเฟชบุ๊ค “องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์” 
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