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ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกก าลังประสบ
อยู่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นดังกล่าว หาก
ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านักในหน้าที่ที่จะป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติแล้ว ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงสมควร
อย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตส านักให้แก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงด าเนินการจัดท าคู่มือเล่มนี้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ซึ่งในคู่มือดังกล่าว มีองค์ประกอบของ
เนื้อหาประกอบด้วยความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางประยุกต์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบและยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์และผู้ที่สนใจศึกษา
แนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ เป็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กร นับเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นสถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้ว่าง
ใจได้ด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการแสดงหาประโยชน์โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการะบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้
เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม 
จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน
และสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ 
ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก    ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก    ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกัน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒   ข้อ ๓(๓) ข้อ ๕(๑),(๒),
(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น 
 ความหมาย : ส านักงาน ก.พ. ให้ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นสถานการณ์หรือการ
กระท าของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้น
โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด
แต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเอง
หรือพวกพ้อง 
 มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมืองเพ่ือให้
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นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจาก
นักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ านวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการ
เข้ามาเล่นการเมืองเองเพ่ือให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ 
และท่ีส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามค าสั่งผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง 
 ๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 
นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
 ๑. ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่
ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล้านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 ๒. ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน     
(non-pecuniary) 
 ๒.๑ ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่รูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่
แสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ 
 ๒.๒ ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รั ก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 ๓. หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 
 ๔. ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารุให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 
 - ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่ 

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
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- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
๕. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ 

๕.๑ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน 

๕.๒ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี 
แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขั้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๕.๓ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

๖. หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี 
๒ ประเภท 
 ๖.๑ ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั้งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างาน
บางอย่างที่คนอื่นๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 
 ๖.๒ ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการท า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม) ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการ
กระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว 
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interests) คือ สถานการณ์ที่
บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือผู้อ านวยการของ
บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ 
(professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง/ไม่ล าเอียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้นว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 
 ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง คือ 

๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ความขัดแย้งระหว่างกัน 

ผลประโยชน์ 
ส่วนตน 

ผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 
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 ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามี
พฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน (Pecuniary) ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับ
งานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่รูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ 
หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 
 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (Non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 
 
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี 
แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขั้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 
(Competing Interests) มี ๒ ประเภท คือ 

ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่
ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั้งเกิดความผิดพลาดหรื อผิดกฎหมาย 
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คน
อ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
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ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการท าบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่ 
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบเดียวกัน 
นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้
 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 โดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 
 ๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
 ๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ท่ีท าให้หน่วยงาน
ท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการ
จัดสร้างส านักงาน 

๓. การท างานหลักจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่ายงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

๔. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรืองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests 

๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขาย
ให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพ่ืองานส่วนตัว 
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๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น 
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 

จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม จะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการท างานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิด 
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ส่วนที่ ๒ 
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมเอใจใส่เป็นพิเศษ โดยให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
 
๑. การเตรียมตัวก่อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 - ผู้บังคับบัญชาจะต้องส ารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่า 
บุคคลดังกล่าวเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวในลักษณะที่เม่ือได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วจะเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับ
หน่วยงานของรัฐ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
การเป็นผู้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว การเข้าไปมีส่วนได้
เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ 
ดูแลควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 - นอกจากจะส ารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วยัง ต้อง
ส ารวจตรวจสอบคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ อันเป็น
การท าแทนบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งด้วย 
 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของ
รัฐ จะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในสถานะที่เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หากรู้ว่าจนเองเข้าข่าย
เป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อย จะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเหนือ
ขึ้นไปเพื่อพิจารณา 
 คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอกชน ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
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๓. การด าเนินกิจการหลังจากพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐ ได้ก าหนด
ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในต าแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ การห้ามดังกล่าวได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย 
การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 
 ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาซึ่งมีดังนี้ (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
ญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน
ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท (๓) รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 (๒) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 
 (๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน 
หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑก์ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๔) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

(๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

(๖) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

(๗) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

(๘) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
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(๙) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับการเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

(๑๐) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
ดังนั้นในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม ๓ ข้อนี้ เพ่ือใช้ในการ

ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ 
๑. เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่

สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนมธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

๑.๑ ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิน 

๑.๒ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ ให้
พิจารณาว่า ท าไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เราและการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพ้ืนฐานว่า การ
กระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ 
และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรื อ
ผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท า
ให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒. เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
๒.๑ ของขวัญทั้งหมดที่ มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม  เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 
 ๒.๒ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๒.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

๒.๔ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

๒.๕ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
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ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะด ารง
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

๒.๖ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

๒.๗ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

๒.๘ ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับการเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

๒.๙ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
๓. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
๓.๑ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่า ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๓.๒ หากมีราคาทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน

ว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓.๓ หากราคา มากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ 
ประเด็น การตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ อะไรเป็นเจตนารมณ์ของการให้ของรางวัลหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของรางวัล และ/หรือ ประโยชน์ 
ความเปิดเผย มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า ของขวัญและ/หรือผลประโยชน์มีราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ มีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ ผู้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
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กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการท าธุรกิจกับตัวเอง 
 ค าแนะน า : ท่านควรด าเนินการดังนี้ 
 ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดม่ันความถูกต้องดีงามและชอบธรรมปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอ้ือประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่งแต่ให้ยึดการด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัดและหลีกเลี่ยงการกระท า
ใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็น
การใช้อ านาจที่ไม่สุจริตหรือเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
การสร้างจิตส านึก 
 ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดิน 
และต้องก ากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
(Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) นั้นเป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตมุ่งบริการ มีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม 
ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready ซึ่งแยกได้เป็นดังนี้ 
 I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม) 

A = Activeness ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ปัญหา ปชซ.) 
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตร (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

ผลของการฝ่าฝืน 
 การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการย่อมส่งผลให้ถูก
ลงโทษทางวินัย เช่น ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นปลอดออกหรือไล่ออก ขึ้นอยู่กับความ
ร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
ประการส าคัญจะต้อง 
 1. ไม่ทุจริต คือ 
 ตัวเราไม่ท าทุจริต ไม่ท าให้เกิดความผิดพลาด มีจิตใจที่สุจริตเป็นที่ตั้ง 
 2. อย่าให้ผู้อ่ืนสงสัยว่าทุจริต คือ 
  ต้องท ารายงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส ไม่มีเงื่อนง า ต้องมีพยานหลักฐาน 
  เพ่ือยืนยันในการท างานทุกครั้ง 
 3. อย่าให้คนอ่ืนทุจริต  คือ 
  ต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระท าการทุจริต 
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ส่วนที่ 3 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ล า
ดับ 

กฎหมาย ผู้ถูก
บังคับใช้ 

บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) 
มาตรา 123/2 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับ
ตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการ
อย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือ ประหารชีวิต 
 
มาตรา 123/3 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
กระท าการหรือไม่กระท าการอย่าง ใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะ
รับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 
มาตรา 123/4 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเป็นการตอบแทนใน
การที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดย
วิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้
กระท าการหรือไม่กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 
 
 

 
 
 

บุคคล
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท
หรือประหารชีวิต 
 
 
 
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอด
ชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่ ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 
 
 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้า
ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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ล า
ดับ 

กฎหมาย ผู้ถูก
บังคับใช้ 

บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดแก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพ่ือ
จูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท าไปเพ่ือประโยชน์ของนิติ
บุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติ
บุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้  และต้องและวางโทษ
ปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึงลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอ านาจ
หน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียใน 
สัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง 
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่ งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคด ี

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน 
จากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

บุคคล
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้า
ของรัฐที่
คณะกรร
รมการ 
ป.ป.ช.
ประกาศ
ก าหนด
ต าแหน่ง
(ปัจจุบัน
ก าหนด
ต าแหน่ง
นายกรัฐ
มนตรี)
การ
กระท า

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้า
ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่จ าคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ล า
ดับ 

กฎหมาย ผู้ถูก
บังคับใช้ 

บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ 
ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม 
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ 
ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่ 
สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออก
โดย อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์
และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดของผู้ซึ่ งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 

ของคู่
สมรสให้
ถือว่าเป็น
การ
กระท า
ของ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่จ าคุกไม่เกินสามปี
หรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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ล า
ดับ 

กฎหมาย ผู้ถูก
บังคับใช้ 

บทลงโทษ 

3. 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและ 

ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 

(3) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับ 
ค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐคือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารง
ต าแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้
การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย 
 

ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออก 
จากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

(1)  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อ 
บุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้
มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืน
เป็นเพราะชอบหรือชัง 

(2)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน  
บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3)  ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง  
หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ทนความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ 
ข้าราชการนั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประกานใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4)  ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบใน 
หน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 

ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ 
พนักงาน
ราชการ 
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน 
 
ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ 
พนักงาน
ราชการ 
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากต าแหน่ง กรณีผู้ด ารง
ต า แหน่ ง ร ะดั บสู ง และ
นักการ เมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากต าแหน่ง กรณีผู้ด ารง
ต า แหน่ ง ร ะดั บสู ง และ
นักการ เมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
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ล า
ดับ 

กฎหมาย ผู้ถูก
บังคับใช้ 

บทลงโทษ 

องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้
ขาดต้องยึดประโยชน์ชอบทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส าคัญ 
 
         ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการ 
แสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ 
ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่
ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตาม
ประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ  
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะเป็นอคติ 
 

(3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การ 
ด าเนินการ หรือการกระท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 

ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตาม 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 

(4)  ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ 
ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง
ดังกล่าวโดยเร็ว 

(5)  ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือ 
ครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอัน
เป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่ ง
ดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ 
พนักงาน
ราชการ 
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ 
พนักงาน
ราชการ 
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน 
ข้าราชกา

 
 
 
 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากต าแหน่ง กรณีผู้ด ารง
ต า แหน่ ง ร ะดั บสู ง และ
นักการ เมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากต าแหน่ง กรณีผู้ด ารง
ต า แหน่ ง ร ะดั บสู ง และ
นักการ เมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
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ล า
ดับ 

กฎหมาย ผู้ถูก
บังคับใช้ 

บทลงโทษ 

ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(5) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี 
น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 
 
 

ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า 
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว 
ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการ
ด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่  และให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไป 
เพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

รพลเรือน
สามัญ 
พนักงาน
ราชการ 
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน 
 
ข้าราชกา
รพลเรือน
สามัญ 
พนักงาน
ราชการ 
และ
ลูกจ้างใน
สังกัด
ราชการ
พลเรือน 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออก
จากต าแหน่ง กรณีผู้ด ารง
ต าแหน่งระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง 
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ส่วนที่ 4 
ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

  
 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดังนี้ 
 ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะ
เอกชนได้ท ากิจกรรมหรือได้การกระท าต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มใน
สังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทาง
การเงินหรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 
 ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้
กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจากการ
ด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมี
เป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาผลปะโยชน์ส่วนรวม 
 การขัดกับระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง 
การที่เจ้าหน้าทีข่องรัฐ ได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และ
ยังได้เข้าไปพิจารณาด าเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์
ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใดๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของการด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
รูปแบบของการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญฯ และผลจากการ 
รับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนดนโยบาย  
หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง ครอบครัว 
บริเวณ ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผล
ให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐการเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

4. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

5. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้เสียใน 
สัญญาต่างๆ ที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 

6. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ที่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 
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7. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการฯ นั้น ไปลงในพ้ืนที่ของตน 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

1. การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้องแม้ว่า 
ประโยชน์ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
4. การที่เจ้าหน้าที่รัฐท างานให้กับบริษัทเอกชนหรือมีต าแหน่งอยู่ในบริษัทเอกชน ซึ่งการด าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายที่ออกโดยเจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์กรของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าว 
5. การเจ้าหน้าที่รัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการขัดกันของ 

ผลประโยชน์ได ้
การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจเอนเอียงเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ 

1. เจ้าหน้าที่รับไม้กอล์ฟจากบริษัทเอกชน เพราะได้ช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนได้รับสัมปทาน 
2. เจ้าหน้าที่รับของขวัญจากผู้บริหารบริษัทเอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารบริษัทให้ได้เลื่อน 

ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีช่วยเหลือออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทับที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ป่าที่เขา  

ให้แก่บริษัทของนักการเมือง และได้รับพระผงเครื่องสุพรรณเป็นผลประโยชน์ตอบแทน 
4. เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือให้บริษัทเอกชนเข้าท าสัญญากับหน่วยงานและได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็น 

ทีวีสี 40 นิ้ว 
การท าธุรกิจกับตัวเอง หรือการหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่เพื่อตนเองและพวกพ้อง 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทของตนเองหรือบริษัทของครอบครัวได้งานรับเหมาจาก 
หน่วยงานของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

2. เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานของรัฐที่ตนท างานซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  
จ านวน 200 เครื่อง จากบริษัทของครอบครัวตนเอง 

3. การจัดจ้างบริษัทของภรรยา ซึ่งด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้ซ่อมบ ารุงระบบ 
คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐที่ตนท างาน 

4. อธิบดีใช้อ านาจให้หน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดซื้อที่ดินของครอบครัวหรือพวกพ้องในการสร้าง 
ส านักงานแห่งใหม ่
การท างานหลังเกษียณ 

1. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานในบริษัท 
ผลิตหรือขายยา 

2. ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ภายหลังออกจากงานไปท างานเป็นผู้บริหารบริษัทธุรกิจสื่อสาร 
 

3. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปลดเกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ 
ตนเคยติดต่อ โดยอ้างว่าจะท าให้การติดต่อประสานงานราบรื่น 
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การท างานพิเศษ 
1. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ถูกตรวจสอบ 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้ 

บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างมีความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง 
3. ข้าราชการครู สอนไม่เต็มเวลาราชการ เพ่ือต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับคนนอกเวลา 

ราชการ 
การรู้ข้อมูลภายใน 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณ 
โครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้แก่ราชการในราคาสูงข้ึน 

2. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม  
แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 
การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

1. การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือท าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด  
โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเอง 

2. การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกิดตนเอง 
3. การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง 

รูปแบบพฤติกรรมประโยชน์ทับซ้อน 
1. การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
2. การรับผลประโยชน์จากการด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
3. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
4. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
5. การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
6. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ให้บริษัท 
7. การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
8. การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานของรัฐ 
9. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้เลื่อน 

ระดับหรือต าแหน่ง หรือความดีความชอบ 
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บทที่ 5 
การบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 ถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการ
ปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชิวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่าง
โปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก 
 หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน
ขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครั ฐ ท าให้มี
ความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างาน
และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความ
เข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนท าให้เกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการ
ท างานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ
แม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ เช่น 
 - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
 - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
 - ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความส าคัญอันดับต้น 
2. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค 

ภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
3. ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและ 

ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การ
ประพฤติมิชอบในที่สุด 

4. ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่ 
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

5. หนว่ยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่น 
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

6. ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
และเอกชนรวมถึงระหว่างภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 

7. หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนาวัฒนธรรม 
องค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
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8. หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้นคนที่จะ 
พยายามปกปิด 

9. ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่ามี 
การใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 
หลักการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมี 4 ประการคือ 
 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่
ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติ
ต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล 
ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น 
จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ไขปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้ 
  4.1 ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
  4.2 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในการท างาน 
  4.3 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
  4.4 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
  4.5 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
  4.6 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.7 กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
  4.8 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่
จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
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บทที่ ๖ 
แนวทางการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปี ๒๕๖5 

 
 จากการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน สรุปความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดได้ดังนี้ 

๑. การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ  
๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  
๓. การเบิกค่าตอบแทนเป็นสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ 
เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติงาน จึงได้ท ามาตรฐานการจัดการ

ความเสี่ยงเพ่ือปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ ปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

๑. การละท้ิง ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ ๑. ให้ความรู้เรื่องระเบียบกฎข้อบังคับในการปฏิบัติงาน แก่
บุคลากรทุกคน  
๒. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
3. แจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงระเบียบการลา ทั้งลากิจ ลา
พักผ่อน ลาป่วย ลาคลอด และลาบวช ฯลฯ และ จัดส่ง
ใบลาก่อนล่วงหน้าตามระเบียบ แต่หากกรณีลา กิจฉุกเฉิน 
สามารถลาได้ ณ วันดังกล่าวที่แจ้ง  
๕. จัดส่งคู่มือระเบียบการลา ให้แก่ บุคลากร  
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ความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง 

๒. การเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินของทางราชการไป 
เป็นของตนเองโดยทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ควบคุม ก ากับ ดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่าง
เคร่งครัด  
๒. แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  และ
เจ้าหน้าที่ส่งรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ ทุกไตรมาส 
๓. มีการบันทึกข้อมูลลงในระบบบริหารการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ (EGP) ในกรณีที่งบประมาณเกิน ๕,๐๐๐ 
บาททุกครั้ง 
๔. มีการบันทึกลงตรวจรับพัสดุ เข้าบัญชีทุกครั้ง ตาม 
ระเบียบพัสดุ และมีการปรับปรุงระบบการเบิก-จ่าย 
พัสดุ 
๕. มีการบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่าย เมื่อน าพัสดุไปใช้ 
หรือบันทึกรายงานในกรณีที่เสียหาย ช ารุด และแจ้ง
ให้ ผู้บริหารรับทราบ 
๖. จัดท าแผนการใช้พัสดุรายปี 
๗. มีแผนผังขั้นตอนการเบิก-จ่ายพัสดุ 
๘. บันทึกเลขพัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในสิ่งของที่ใช้ และ
เขียน ชื่อหน่วยงานก ากับ ลงบนครุภัณฑ์ทุกชิ้น 

๓. การเบิกค่าตอบแทนเกินสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ ๑. จัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใน
สมุดลงเวลาทุกครั้ งที่มีการปฏิบัติ งานนอกเวลา
ราชการ 
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