
 

 



 

ค าน า 

คู่มือการปูองกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ได้รวบรวมรูปแบบการ ขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พร้อมตัวอย่าง หลักคิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม การ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน เพ่ือการบริหารจัดการ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตาม อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ ทรัพย์สินด้วย   

คู่มือเล่มนี้จะน าเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่าง พร้อมข้อเสนอแนวทางน าไปปรับใช้ในการ บริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปในที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อนทุกระดับ ทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษา
แนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและเพ่ือให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป   

  

                                                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
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บทที ่๑  
ความหมายการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม 

 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ ผลประโยชน์

ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิง
จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต  

 ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of 
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
และไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากใน สังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลักได้ส่งผล เสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่ ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่กลับท าหน้าที่ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้อง
เป็นหลัก 

 
   พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนรวม    พื้นที่สีเทาเกิดจากการทับซ้อนของสีขาวและสีด า  

พื้นที่สีด า  แทน ประโยชนส์่วนตน                        เป็นพื้นที่เกิด “การขัดกันระหว่างประโยชนส์่วนตน       และ
ประโยชนส์่วนรวม”  

ความขัดแย้ง Conflict   
สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจ กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest   

เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเอง
เกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest   

สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลัก ประโยชน์ต่อ
มวลสมาชิกในสังคม  
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บทที ่2 
รปูแบบการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม 

  
การกระท าใดทีเ่ขา้ขา่ยการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม หรือผลประโยชนท์บัซอ้น  
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วน

ตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits)  และผลจากการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อ การตัดสินใจใน
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ เช่น การรับเงินหรือบริการต่างๆ จากบริษัทเอกชนที่เข้าร่วม ประมูลงานจากภาครัฐ หรือ
การรับของขวัญจากผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน เป็นต้น  

2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) เช่น ผู้บริหารของ หน่วยงานท าสัญญา
จ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน หรือท าสัญญาจัดซื้อรถ ตู้จากบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วน
อยู่ หรือท าสัญญาให้หน่วยงานจัดซื้อที่ดินของตนเองในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ เป็นต้น  

3. การท างานหลังเกษียณ (Post – Employment) คือการท างานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  

4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการสร้างความ
น่าเชื่อถือ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่  

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)  เป็นการน าข้อมูลลับของทางราชการเปิดเผยเพ่ือรับสิ่ง ตอบแทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหา ประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น เช่น ผู้บริหารหน่วยงานรู้ข้อมูลภายในโครงการก่อสร้างถนนแล้วตนเองหรือให้เครือ ญาติไปกว้านซื้อที่ดินตามแนว
ถนนตัดผ่านไว้ล่วงหน้าเพ่ือมาขายให้กับหน่วยงานในราคาที่สูง หรือเจ้าหน้าที่พัสดุ ของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่
ส าคัญของฝุายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอ่ืนที่ให้ผล ประโยชน์ ท าให้ฝุายที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้า
เสียเปรียบ เป็นต้น  

6. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employer Property for Private 
Advantage) เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว การน า วัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงานมาใช้ที่บ้าน 
การใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว การน าน้ ามันของราชการ มาเติมรถยนต์ส่วนตัว หรือน ารถส่วนตนมาล้างที่
หน่วยงาน เป็นต้น   

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-Barrelling) เช่น ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบ สาธารณะเ พ่ือหาเสียง หรือการใส่
ชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองแสดงความเป็นเจ้าของสิ่งสาธารณะ เป็นต้น 

 
ตัวอย่างเช่น  
1. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ท าให้ บริษัทตัวเองได้

งานรับเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
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2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก ผู้มาเสียภาษี
หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัลจากร้านค้า 

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่ง
อย่างไม่เป็นธรรม  

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ ท างาน
ส่วนตัว   

5. ใช้ข้อมูลลับทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับของทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น ประโยชน์ในรูป
ของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหาประโยชน์จาก ข้อมูลเหล่านั้น   

6. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่   
7. การท างานหลังเกษียณ คือ การท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพล จากที่เคย

ปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  
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บทที ่3  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม 

  
 จริยธรรม เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และ

ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์
ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้าม การกระท าใดที่ฝุาฝืน จริยธรรม อาจไม่เป็นความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น การมีพฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม 
การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น  

 
“จริยธรรมและการทุจริต”  

 
              
 

"เจา้หนา้ท่ีของรฐัขาดจรยิธรรมในการปฏิบตัหินา้ท่ี" โดยเขา้ไปกระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการขดักนั
ระหวา่ง ประโยชนส์่วนตนและประโยชนส์่วนรวม ถือวา่เจา้หนา้ท่ีของรฐัผูน้ัน้ขาดความชอบธรรม
ในการปฏิบตัหินา้ท่ี และ จะเป็นตน้เหตขุองการทจุรติตอ่ไป 

 

 “การทจุรติ” เป็นพฤตกิรรมท่ีฝ่าฝ นกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชดัเจน สงัคมส่วน
ใหญ่จะมี การบญัญตักิฎหมายออกมารองรบั มีบทลงโทษชดัเจน ถือเป็นความผิดขัน้รุนแรงที่สดุท่ี
เจา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งไม่ ปฏิบตั ิ 

“การขดักนัระหวา่งประโยชนส์่วนตนและประโยชนส์่วนรวม” เป็นพฤตกิรรมที่อยู่ระหวา่งจรยิธรรม 
กบัการทจุรติ ท่ีจะก่อใหเ้กิดผลประโยชนส์่วนตนกระทบตอ่ผลประโยชนส์่วนรวม ซึง่พฤตกิรรมบาง
ประเภทมีการ บญัญตัเิป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชดัเจน แตพ่ฤตกิรรมบางประเภทยงั
ไม่มีการบญัญตัขิอ้หา้มไวใ้น กฎหมาย 

“จรยิธรรม” เป็นหลกัสาํคญัในการควบคมุพฤติกรรมของเจา้หนา้ท่ีของรฐัเปรียบเสมือนโครงสรา้ง 
พืน้ฐานท่ีเจา้หนา้ท่ีของรฐัตอ้งยดึถือปฏิบตั ิ  
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บทที ่4  
หลักคดิแยกเรือ่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม 

  
ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นการน ามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าไปเป็น หลักคิด ใน

การปฏิบัติงานให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด คือ ระบบคิด ฐานสิบ กับระบบคิด 
ฐานสอง  

ระบบคิด ฐานสิบ Analog เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง โอกาสที่จะเลือกได้
หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมา ปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ  คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยัง
แยกเรื่อง ต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด 
แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการ มาใช้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่า ประโยชน์ของส่วนรวมหรือ
ของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

 ระบบคิด ฐานสอง Digital เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ  0 (ศูนย์) 
กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่กับไม่ใช่ เท็จกับจริง ท าได้กับท าไม่ได้ ประโยชน์ส่วน
ตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถ
แยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่กระท าการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยก
เรื่อง ต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน แยกออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนท าได้สิ่งไหนท า ไม่ได้ 
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าบุคลากรหรือทรัพย์สิน ของราชการมาใช้
เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือ
ญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  
คิดแบบไหนไม่ทุจริต 

คิดได้ 

 คิดก่อนท า (ก่อนกระท าการทุจริต) 

 คิดถึงผลเสียหรือผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดข้ึนกับประเทศในทุก ๆ ด้าน) 

 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระท าการทุจริต (เอามาเป็นบทเรียน) 

 คิดถึงผลเสีย ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษ ไล่ออก 
และติดคุก) 

 คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล) 

 คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ 
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คิดดี 

 คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ 

 คิดตามคุณธรรมว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว  
 
คิดเป็น 

 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน 

 คิดแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน 

 คิดท่ีจะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 

 คิดท่ีจะไม่น าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน 

 คิดท่ีจะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน 

 คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง 

 คิดฐานสองและท้ิงฐานสิบ 
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บทที ่5   
การจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 

  
หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ต้อง ตัดสินใจ
และให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก ผิดไปตามเนื้อผ้า 
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละ บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มี
อคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ แสวงหา เปิดเผย
และจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ 
โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจ
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะ
ท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน
จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจาก
ทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็ มีความรับผิดชอบต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ 
และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ ในเวลาที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัย วิธีการดังนี้ 

 ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ ปฏิบัติรวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน การเปิดเผย
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

 ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อน 

เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเอง ที่จะต้อง   
ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
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แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถน าไป พัฒนาเป็น
รูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดข้ึนได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 

 เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพ่ือปูองกันไม่ให้ เกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้ เจ้าหน้าที่รู้สึก
เป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

 ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)  ธุรกิจ ส่วนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์การอ่ืน 
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นคู่แข่ง/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่ม
อ่ืน 

 ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ ตราเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่  อุป
สงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ       
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

 การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามา 
ประกอบด้วย  

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
 องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าที่เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์ 
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกใน
องค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

 รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็นหรือ แบบเป็นไปได้) 
 เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
 ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
 เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เจ้าหน้าที่ใน

องค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้ จะเริ่ม
ตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและ 
ข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้ วิธี
จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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 ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ ทับซ้อนใด
เกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบใน การ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการ 
ระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมท างานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ
ความสัมพันธ์ กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

 นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่ มี 
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจ
ใส่ จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่เกิดข้ึนต่อไป  

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน ต าแหน่งระดับ

บริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้ เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะ
ค านึงถงึสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

 ผู้บริหารต้อง 
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและ พิจารณาว่าอะไรคือ
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถ จัดการกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กนั 
 การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ ผลประโยชน์ทับ

ซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่ องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือ 
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะ
อาศัยจริยธรรม ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท า
สัญญาด้วย 

 นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมใน การระบุจุด
เสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะ
ท าให้ ได้นโยบาย ที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการ 
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ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐ ต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร่งใสและ ตรวจสอบได้  

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูล จากผู้ใช้

ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึงสภาพ 
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรู้ จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมี
การเปลี่ยนแปลงต้อง สื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน
โดยอาจพัฒนาระบบ สนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 

บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (PublicInformation Disclose : PID) 

ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับ
ข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบ โดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาท
ส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้ าหน้าที่ 
หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเรื่องส าคัญมากใน การสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถ
คาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบต่างๆผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม
หรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ กลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่
บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัย ในการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลด
แรงต่อต้านหากสิ่งที่ เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทาง
ลบและ ปูองกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะท าได ้

บทบาทอื่นๆ คือ 
 ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
 ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
 พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ เจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี 
 ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐานให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุาย ที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้ค าปรึกษาแนะน า 
ลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบ
ข้อมูล อย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะ ยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่ สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร  
ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้อ่ืน
รับรู้ได้ว่าท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือท า ให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ  



11 
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ ทางบวกต่อการเปิดเผย
ข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ กระท าผิดจัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา 
การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/
ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับ ข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการ
เปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและ ปกปูองคุ้มครองพยาน  
เปูาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target) 

 หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ กระบวนการ
เพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ บริหารที่ไม่
เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

 จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษา การ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

 โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติและขนาด
ขององค์กร 

 นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เหมาะสมกับ

ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที ่6  
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการปอูงกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

  
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 250 วรรค 4 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา การเงิน
และการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็น เพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การปูองกันการ ทุจริตและการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการปูองกัน การก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย   

หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
มาตรา 257  ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ อย่าง
แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของ งาน
ของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติราชการและการ บริหารราชการ
แผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองปูองกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้ อ านาจโดยไม่เป็น
ธรรมของผู้บังคับบัญชา    

(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกใน
การปูองกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

2. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้ง

เพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหา การทุจริต
ประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ทกุส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการปูองกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ บริหารงาน และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันสมควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ หรือ
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนให้หัวหน้าส่วนราชการและ หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบ
ขาดและรวดเร็ว 
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ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้า หน่วยงาน

ของรัฐที่มีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็น
ความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด าเนินการแสวงหา รวบรวม และ
ด าเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ พิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตใน
ภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอ
ความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง ต่อเนื่อง 
3. พระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอูงกันและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข  เพิ่มเติม พ.ศ. 
2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ หน้าที่ใน
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อ ประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ รัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใด
ที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบัญญัติใน วรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนินกจิการของคู่สมรส ดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 101  ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
มาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่าย ได้ในบริษัท
มหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่า ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
มาตรา 102  บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจ
ก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
บริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีหน่วยงานของ รัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน  
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มาตรา 103  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา 103/1  บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
บทลงโทษ 

มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษ 
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตาม มาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่
มีความผิด 
4. ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงก าหนด หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่น ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้ 
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก แต่ละบุคคล 

แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
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ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี หรือมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่ จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันท ี

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ ก าหนดไว้ใน
ข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน สถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามี เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และ
สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น สิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ด าเนินการตามความใน วรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร สูงสุด
ของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจ แต่งตั้งถอดถอน
ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ ผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มี
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตาม ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ี เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้ บังคับผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  
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บทที ่7 
แผนจัดการความเสีย่งเพือ่ปอูงกนัการทจุรติ หรอืการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน กับ

ผลประโยชนส์ว่นรวม 
  

แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือปูองกันการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ปจัจยัทีจ่ะเกดิความเสีย่ง มาตรการจดัการความเสีย่ง 

1. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับ ความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมอย่างเคร่งครัด ได้แก่  
1.1 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะ เป็น
ของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
1.2 หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลต่อการด ารงไว้ซึ่งความเที่ยง ธรรม หรือ
น าไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
1.3 แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยยึดมั่นในผลประโยชน์ ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ 
1.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆที่ท าให้องค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง ประชาชนขาดความ
ไว้วางใจ 
1.5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือค าแนะน าเกี่ยวการให้ การรับของขวัญ ของก านัล 
การรับรอง และการจัดการกับผลประโยชน์ทักซ้อน 
 

2. การใช้อ านาจหน้าที่เรียกรับ 
ผลประโยชน์ 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามมาตรการปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 
2.1 ต้องไม่ถามน าถึงการให้ การรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัลหรือ ผลประโยชน์
ใดๆ 
2.2 หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ควรปฏิเสธการรับของก านัล ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด โดยอธิบายว่าเป็นการขัดต่อกฎหมาย นโยบายของรัฐ ความเป็น
กลาง 
2.3 ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่ง
อ่ืนใดๆ เช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ ฝึกอบรม หรือสิ่ง
อ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
2.4 ไม่ยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
2.5 ก่อนรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกของก านัลหรือประโยชน์ใดๆ ควร ตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ 
2.6 เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพ่ือการ
ตรวจสอบ  
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ปจัจยัทีจ่ะเกดิความเสีย่ง มาตรการจดัการความเสีย่ง 

3. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ 
เป็นไปตามระเบียบ 

3.1 ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และพนักงานปฏิบัติตามพรบ. การ จัดซื้อจัดจ้าง 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเคร่งครัด 
3.2 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท ารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน และเสนอให้ผู้บริหารทราบ ทุกครั้ง 
3.3 ควบคุม ก ากับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 
 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ 
ถูกต้องตามระเบียบ 

ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการและพนักงานปฏิบัติตามระเบียบการ เบิกจ่ายการเงิน 
อย่างเคร่งครัด 
 
 

5. การเบียดบังทรัพย์สินหรือ เวลา
ของทางราชการไปใช้ ประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

5.1 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น น้ า ไฟฟูา โทรศัพท์ รถยนต์ หรือ วัสดุส านักงาน
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
5.2 ไม่เบียดบัง ยักยอกทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วน ตนหรือผู้อ่ืน 
5.3 ระมัดระวังไม่ให้ทรัพย์สินของทางราชการช ารุดเสียหายก่อนเวลาอัน ควร การ
ซ่อมแซมหรือบูรณะถือเป็นความจ าเป็นต้องกระท าตามความเหมาะสม  
5.4 ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ 
5.6 ไม่ใช้เวลาราชการเพ่ือไปท างานภายนอก 
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บทที่ 8 
กรณีตัวอยา่ง  

 
กรณีทุจริต น ารถหลวงไปใช้แต่งงานลูก 

อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดเตรียมงานแต่งงานบุตรสาวของตน โดยน าเก้าอ้ี
พร้อมปลอก กระถางต้นไม้ กล้องวีดีโอ โทรทัศน์ สายสัญญาณ ขาตั้งกล้องมอนิเตอร์ กล้องถ่ายรูป ชุดสวิตเชอร์ (ชุดควบคุม) 
เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี ไปใช้ในการจัดงานฯ และน ารถยนต์ส่วนกลางไปใช้ขนของ และรับส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของตน ซึ่ง
ทรัพย์สินที่น าไปใช้ทุกอย่างเป็นของคณะแพทยศาสตร์ฯ (ของส่วนรวม) 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ชี้มูลความผิดให้ด าเนินคดีต่อจ าเลยในเบื้องต้น จ าเลยให้การปฏิเสธ แต่ต่อมา ได้ยื่นค าร้อง
ให้การรับสารภาพในภายหลัง พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟูองอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ฯ เป็นจ าเลยในความผิดฐาน
เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็น
เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 

การกระท าของจ าเลยดังกล่าว เป็นการใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต น าทรัพย์สินต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ฯ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ และคณะแพทยศาสตร์ 

ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตในต าแหน่งหน้าที่ พิพากษาจ าคุก 5 ปี ปรับสอง
หมื่นบาท แต่จ าเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุกเหลือ 2 ปี 
6 เดือน ปรับหนึ่งหมื่นบาท เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งคดีแล้วเห็นว่า เมื่อจ าเลยทราบการกระท าของตนและ
พยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น โดยการชดใช้ค่าเสียหายแล้วในทันที ประกอบกับจ าเลยรับราชการเป็นแพทย์มานาน ท า
คุณความดีให้แก่หน่วยงานและประเทศชาติมาโดยตลอด ทั้งจ าเลยมิเคยกระท าความผิดอาญาใดๆ และไม่เคยได้รับโทษจ าคุก
มาก่อน โทษจ าคุกจึงให้รอลงอาญาไว้ 2 ปี  
 
 กรณีทุจริต ประมูลที่ดินรัชดา   

ภรรยาอดีตนายก ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตรย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย 
จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดย
อดีตนายก ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะเจ้าพนักงานมีหน้าที่ดูแล กิจการกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมใน
ฐานคู่สมรส ให้ภรรยา ประมูลซื้อที่ดินและท าสัญญาซื้อขายที่ดิน ส่งผลให้ เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อ
ที่ดินโฉนดแปลงดังกล่าว อันเป็นการจัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมาย มี
โทษผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1)  
 
 กรณีทุจริต น ารถหลวงไปจ าน า และเบิกค่าน้ ามันเท็จ 

อดีตนายก อบจ.แห่งหนึ่ง ครั้งด ารงต าแหน่งรองนายก อบจ. ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ท าบันทึกขอใช้รถยนต์ ของ อบจ. ไป
ใช้ในการปฏิบัติราชการและขอน าไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักส่วนตัวหลังจากปฏิบัติราชการเสร็จ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูก
กล่าวหาที่ 2 ซึ่งเป็นสมาชิกสภา อบจ. ได้น ารถยนต์ส่วนตัวไปจ าน าประกัน การกู้ยืมเงิน 200,000 บาท ไว้กับร้านคาราโอ
เกะแห่งหนึ่ง และได้น ารถยนต์ของ อบจ.ที่อยู่ในความ ครอบครองของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 นั้นไปจ าน าแทนรถยนต์ส่วนตัวที่ 
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จ าน าไว้เดิม หลังจากนั้นได้ขอเพ่ิมวงเงินกู้อีก 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท จนกระทั่งมีพนักงานขับรถยนต์
ของ อบจ. ได้มาพบเห็นว่ารถยนต์ ของ อบจ.คันดังกล่าวจอดอยู่หน้าร้านคาราโอเกะ สอบถามเจ้าของร้านได้ความว่า ผู้ถูก
กล่าวหาที่ 2 น ามาจ าน าไว้และยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในช่วงระยะเวลาที่รถยนต์ของ อบจ.คันดังกล่าวได้ถูกไปจ าน าไว้ แต่ผู้
ถูกกล่าวหา ที่ 1 กลับเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงจากทางราชการเป็นเงินรวม 109,617.20 บาท 

คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติว่าการกระท าของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เป็นความผิดอาญาตามประมวล กฎหมายอาญา 
มาตรา 147, 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และ 91 ส่วนผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว สิทธิน า
คดีอาญามาฟูองย่อมระงับไป โดยความตายของผู้กระท าผิดตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) 
ให้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพ่ือฟูองคดีอาญาต่อ ศาลที่มีเขตอ านาจกับผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 

ศาลฎีกามีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลจังหวัด ให้ลงโทษจ าคุกอดีตนายก อบจ. ครั้งด ารง ต าแหน่งรองนายก 
อบจ. เป็นเวลา 18 ปี 24 เดือน    

 
กรณีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ 

1. การที่เจ้าหน้าที่รัฐออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง แม้ว่าประโยชน์ที่ได้รับ
จะเป็นประโยชน์ทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม 

2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐด ารงต าแหน่งหรือท าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดภาวะ การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซึ่งอาจส่งผลเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้ในอนาคต 
4. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบอาชีพอ่ืนพร้อมกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการ ขัดกันของ

ผลประโยชน์ได้   
 

การรับรู้ข้อมูลภายใน  
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณ โครงการ

ดังกล่าว เพื่อขายให้แก่ราชการในราคาสูงข้ึน 
2. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วให้ ข้อมูลกับ

บริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล   
 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
1. การที่นักการเมืองขอเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือท าโครงการตัดถนน สร้างสะพาน โดยใช้ชื่อหรือนามสกุล ของตนเอง 
2. การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกิดตนเอง 
3. การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง  

  
 
 


