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 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and 
Clean Thailand)” โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA)  
เพื่อใช้เป็นกลไกในการป้องกันการทุจริตและการกระท าท่ีเอื้อต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการขัดกันระหว่างส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
ได้ก าหนดแผนการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนว
ทางการขับเคล่ือนงานด้านการป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในเชิงประจักษ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ปลอดจากการ
ทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม เป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วน” โดยให้หน่วยงานในสังกัดน าไปขยายผล
และน าไปปฏิบัติให้ได้ผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานและประเทศชาติ 

 เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนการ
ป้องกันปราบปรามและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กระทรวงอุ ตสาหกรรม ดังกล่าว   
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้เล็งเห็นความส าคัญในการน าเครื่องมือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ท่ีใช้เป็นกลไก 
ในการป้องกันการทุจริต และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าท่ี จึงได้ด าเนินการจัดท าคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของ กพร. ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตระหนักถึงปัญหาและบทลงโทษ 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร หลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืน
กฎหมาย และมาตรฐานจริยธรรมท่ีก าหนดไว้ อันจะน าพาหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติราชการด้วย
ความโปร่งใส สุจริต พร้อมท้ังเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับของสังคมต่อไป 
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● ต้องมีความสุจริต... 
'คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย 
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่ส าคัญอันใดได้   
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะท างาน
ส าคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้ส าเร็จ ' ● 
 
พระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
๑๒ กรกฎำคม ๒๕๒๒  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมหมำย 

ในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดย
ส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมาย
ของค าว่า “Conflict of Interest” แตกต่างกัน  

Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยหลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็น การกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กล่าวคือเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัด ว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน   

ศาสตราจารย์ ดร. ก าชัย  จงจักรพันธ์ ได้ให้ความหมายไว้ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
หมายถึง “สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ี บุคคลมีอ ำนำจหน้ำที่ที่จะต้องใช้ 
ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้ำที่หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อส่วนรวม  
เพ่ือหน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเร่ืองนั้นๆ” 

ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ค านิยามผลประโยชน์ทับซ้อน คือ “สถานการณ์หรือการกระท าของ
บุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้า
มาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งนั้น การกระท า
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำหรือไม่เจตนำ หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติ 
สืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าผิดทางจริยธรรม
ของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง” 

  



คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   2 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า “ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะท่ีต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น 
นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการ
ท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ท่ีขัดแย้งกัน ความต้องการท่ีขัดแย้งกันนี้ท าให้ 
เกิดความล าบากในการท าหน้าท่ีอย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระท า  
ท่ีไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพท่ีท าให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น  
ในการกระท าท่ีเป็นกลางลดลง 

 
 
 
 
 

สรุปความหมายโดยภาพรวม หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) ซึ่งจะน าไปสู่การทุจริตต่อไป  

องค์กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
นิยามความหมายว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน  
แบ่งไว้ 3 ประเภท คือ 

1) ผลประโยชน์ท ับซ้อนที ่เก ิดขึ ้นจร ิง (actual) มีความทับซ ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะขึ้น 

2) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ ้นจริง ข้อนี ้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ี  
ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คน
อื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับผลประโยชน์เช่นนั้นจริง 

3) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มี 
ในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  

 
  

“Conflict of Interest”  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  ผลประโยชน์ขัดกัน  ผลประโยชน์ขัดแย้ง 
 ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 

http://th.wikipedia.org/
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1.2 นิยำมค ำศัพท์และแนวคิดส ำคัญ 
 ผลประโยชน์ส่วนตน  (Private Interest) “ผลประโยชน์” คือสิ ่งใดๆ ที่มีผลต่อ
บุคคล/กลุ ่ม ไม่ว ่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส ่วนตน” ไม่ได ้ครอบคลุมเพียง
ผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียผลประโยชน์ 
เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ  

1) เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น 
ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์
อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด  ของขวัญ หรือของ
แสดงน้ าใจไมตรี อื่นๆ  

2) ไม่เกี ่ยวกับเงิน เก ิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว ห รือ
กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ 
แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีข้อสังเกต
ว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็อยู่ในประเภทนี้  

หน้ำที่สำธำรณะ (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การ
ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่านี ้ไม่จ ากัด
เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ท างาน
ให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interest) คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมของ
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์
สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย  

หน้ำที ่ท ับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี 2 ประเภท  

1) ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็น
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ า
หน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ังสอง 
ออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างาน
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บางอย่างท่ีคนอื่นๆ  ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะ 
ดูเหมือนไม่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

2) ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท 
และการท าบทบาทหน้าท่ี ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่าง
ท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ีให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ 
ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าท่ีต้อง
เป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าท่ีทับซ้อนได้ 

 
1.3 มูลเหตุปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมท่ี
นักการเมืองและนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่ม กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพานักการเมือง 
เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งท่ีนักธุรกิจต้องการนั้น มิได้
รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจ านวนมากแก่
นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็น 
ผู้ก าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และท่ีส าคัญคือท าให้ข้าราชการต่างๆ  
ต้องปฏิบัติตามค าสั่ง 
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1.4 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบพฤติกรรมและกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะต่ำงๆ  
แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ และมีรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน ป.ป.ช. เพิ่มเติมอีก 
2 รูปแบบ รวมเป็น 9 รูปแบบ ดังนี้ 
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1) กำรรับผลประโยชน์ต่ำงๆ (Accepting benefits) 

คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสม
และมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจาก
นักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

 
 
 
 
 
 
 

2) กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts)  

หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตน
สังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท าให้หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือ
จ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซื้อท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 

 
 
 
 
 
 
 

3) กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือหลังเกษียณ ( Post-
employment) หมายถึง  การท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานใน
บริษัทเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำน 
ที่ตนสังกดั 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจำค  
จำกลูกค้ำหน่วยงำน 

 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

ลำออกจำกหน่วยงำนเพื่อไปท ำงำนในหน่วยงำน 
ที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน 
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4. กำรท ำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือ
การรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการ
ของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
5. กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน ( Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ด ารง

ต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมี
การตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อท่ีดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อท่ีดินเพื่อท า
โครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ ในราคาท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your 

employer’s property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ 
กลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ 
ของตนเอง 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ในงำนส่วนตัว 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

ตั้งบริษัทด ำเนินธุรกิจที่แข่งขัน หรือ 
รับงำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
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7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทำงกำรเมือง (Pork-
belling) เช่น การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง 
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 

 
 
 
 
 
 
นอกจากนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. มีรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ิมเติมอีก 2 รูปแบบ 

8. กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์แก่เครือญำติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อิทธิพลของตนฝากลูกหลานของญาติพวกพ้องเข้าท างานในหน่วยงาน  
ท่ีตนมีอ านาจหน้าท่ีควบคมก ากับดูแลอยู่ 

 
 
 
 
 
 

9. กำรใช้อิทธิพลเข้ำไปมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ หรือหน่วยงำนของรัฐ
อื่นๆ (Influence) เช่น ผู้บังคับบัญชาใช้ต าแหน่งหน้าท่ีข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดด าเนินคดี
กับเครือญาติหรือพวกพ้องของตน 

 

 
 
 
 

จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ 
ท่ีใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง  ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
คือ กำรมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในกำรท ำงำนของบุคคลสำธำรณะ รวมถึงการมีกฎหมาย
ท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ  

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพื้นที่ตนเอง  
หรือกำรใช้งบสำธำรณะ เพื่อหำเสียง 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

ใช้อิทธิพลฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำนในหน่วยงำน 
ที่ตนมีอ ำนำจ 

 

ตัวอย่างพฤติกรรม :  

ผู้บังคับบัญชำใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ขมขู่
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้หยุดด ำเนินคดีกับเครือญำติ 
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บทที่ 2 

แนวทำงกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง  
ด้ำนกำรป้องกนักำรทุจริตในหน่วยงำน 

 

2.1 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน COSO  

การวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread Way Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิด
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง ได้แก่ ระดับโอกาสท่ีจะ
เกิดความเส่ียง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อจัดล าดับความเสี่ยง 
และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป 

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง โดยการประเมินจากโอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood) และผลกระทบ 
(Impact)  

โอกำสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง 

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากเกิด
เหตุการณ์ความเส่ียง 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงท่ีได้จากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก 

 หลักการวิเคราะห์ความเส่ียง ตามมาตรฐาน COSO โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดเหตุการณ์ความเส่ียง 

2. ประเมินความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยก าหนดระดับท่ีเหมาะสม
กับประเด็นความเสี่ยง 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความส าคัญโดย
พิจารณาจาก 

2.1 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด 
2.2 ผลกระทบของความเส่ียง หากเหตุการณ์นั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด 
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เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิด (Likelihood) 

ระดับ โอกำสที่เกิด ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยคร้ัง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางคร้ัง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 

เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งส่งผลกระทบกำรด ำเนินงำน 

ระดับ ควำมรุนแรง ค ำอธิบำย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานท่ีไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยคร้ัง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่งจะบ่งบอกถึงระดับความส าคัญใน
การบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผล คูณ ของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) ของความเสี่ยง 
แต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 

 
 
  ระดับควำมเสี่ยง (Degree of Risk)  

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 สูงมาก 15-25 
2 สูง 9-14 
3 ปานกลาง 4-8 
4 ต่ า 1-3 

 

  

 ระดับความเส่ียง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ X ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
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กำรแบ่ง 4 ระดับ สำมำรถแสดงเป็น Risk Profile ดังนี ้

ระดับ 
ควำมเสี่ยง 

คะแนนระดับ 
ควำมเสี่ยง 

มำตรกำรก ำหนด 
กำรแสดง 

สีสัญลักษณ์ 
เส่ียงสูงมาก 15 - 25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
         สีแดง 

เส่ียงสูง 9 - 14 คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง          สีส้ม 

ปานกลาง 4 - 8 คะแนน ยอมรับความเส่ียง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

         สีเหลือง 

ต่ า 1 - 3 คะแนน ยอมรับความเสียง          สีเขียว 

 
 แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรทุจริต ของกรมอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่  

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์จากกระบวนงานการจัดท าควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์ โดยก าหนดปัจจัยในการน ากระบวนงานมาวิเคราะห์  
3. พิจารณากระบวนงานท่ีเข้าหลักเกณฑ์ตามท่ีหน่วยงานก าหนด มาก าหนดแผนการ 

บริหารความเสี่ยงการทุจริต โดยแจ้งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนงานดังกล่าวเป็น 
ผู้ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง ส าหรับหน่วยงานท่ีไม่เข้าหลักเกณฑ์อาจเสนอให้ท าแผนเฝ้าระวัง
การบริหารความเสี่ยง  

         ควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้      ควำมเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 
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โอกำสที่จะเกิดควำมเสยีหำย (Likelihood) 
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กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้พิจารณาข้อมูลและแนวทางการ
คัดเลือกกระบวนการ เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งพิจารณากระบวนงานจาก
ผลการทบทวนการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (รอบ 12 เดือน) จ านวน 171 กระบวนงาน โดยพิจารณาจากเอกสารของหน่วยงานท่ีมี
กระบวนงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการทุจริต พร้อมท้ังด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
การทุจริต พบว่ามีกระบวนงานท่ีเข้าหลักเกณฑ์ จ านวน 12 กระบวนงาน ดังนี้ 

ที่ กระบวนงำน กิจกรรมควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
1 การออกใบอนุญาตส่งแร่ออกนอก

ราชอาณาจักร 
  - ยิปซัม 
  - แอนไฮไดรต ์

รับค าขอส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักรจาก
อุตสาหกรรมจังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ/
เอกสารหลักฐานการซื้อขายแร่ หลักฐานการ
ช าระเงิน 

2 ก ากับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้น 

การตรวจสถานประกอบการ 

3 ตรวจสอบก ากับดูแลสถานประกอบการ
ท่ีเคยก่อเหตุเดือดร้อนแก่ชาวบ้านท่ี
อาศัยบริเวณใกล้เคียงท่ีได้รับการ
ปรับปรุงแล้ว 

รายงานผลการตรวจสอบ พร้อมสั่งการ
ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) หรือกรณีสั่งการเพิ่มเติม
จากเง่ือนไข 

4 การขึ้นทะเบียนนักธรณีวิทยาหรือ
วิศวกรเหมืองแร่ 

น าเสนอ อพร. ลงนาม 

5 งานพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุที่จะจ าหน่ายออก เนื่องจาก
ยังไม่มีการขายทอดตลาด 

6 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

1. จัดท ารายงานของซื้อ/จ้าง พร้อมแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
2. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติซื้อ/
จ้างพร้อมออกใบสั่งซื้อ/จ้าง/สัญญา 

7 การประเมินผลปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

1. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญใน กพร. 
2. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

8 การด าเนินการฝึกอบรม/สัมมนา การเตรียมก่อนการฝึกอบรม  
9 การด าเนินการเมื่อมีการกล่าวหาหรือ 

มีกรณีเป็นท่ีสงสัยว่ามีการกระท า
ความผิดวินัย 
 

การสืบสวนหรือพิจารณาในเบ้ืองต้น 
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ที่ กระบวนงำน กิจกรรมควำมเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต 
10 การด าเนินการในกรณีมีมูลท่ีควร

กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างไม่
ร้ายแรง 

การด าเนินการสอบสวนโดยไม่ตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน 

11 การด าเนินการในกรณีมีมูลท่ีควร
กล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

การรวบรวมพยานหลักฐานและการแจ้งข้อ
กล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน 

12 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์  
(e-bidding) 

1. จัดท าร่างขอบเขตงาน (TOR) 
2. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนดภายหลังจาก
พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

ซึ่งกระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อาจมี
โอกาสเกิดความเส่ียงต่อการทุจริต ครอบคลุมความเส่ียงทุจริตท้ัง 3 ด้าน คือ  

 ด้ำนที่ 1 ผู้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต อาจมีการพิจารณาประวิงเวลา เพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทน หรือให้คุณสมบัติของสินค้า ตรงกับความต้องการของผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ หรือ
ได้มาซึ่งค่าเสียเวลา หรือผลตอบแทนอื่นๆ จากการจัดซื้อจัดจ้าง  
 ด้ำนที่ 2 การใช้อ านาจและต าแหน่งหน้าท่ี ก าหนดสินค้าให้ตรงกับคุณสมบัติท่ีมีคู่สัญญา
เป็นบุคคลใกล้ตัว ญาติ ซึ่งอาจเข้าข่ายท่ีเอ้ือประโยชน์มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ด้ำนที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ อาจมีการ
ประสานกับบริษัท หรือผู้ท่ีจะมาเป็นคู่สัญญาตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อก าหนดคุณลักษณะ (TOR) ไม่ให้
เกิดการแข่งขัน หรือก าหนด TOR เกินความจ าเป็น  
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จากการพิจารณากระบวนงานการจัดการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และน ามาวิเคราะห์เพื่อการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต  
พบกระบวนงานท่ีได้เข้าข่ายการพิจารณา 1 กระบวนงาน คือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ครอบคลุมกับความเสี่ยงการทุจริตท้ัง 3 ด้าน 
และมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรน ำไปปฏิบัติในทุกหน่วยงำนภำยใน กพร. โดยได้วิเคราะห์และ
ก าหนดแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ดังนี้ 

ที่ ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

ระดับ
ควำมเสี่ยง โอกำส ควำม

รุนแรง 
1. จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานไม่ปฏิบัติ

ตามแผนฯ หรือปฏิบัติงานล่าช้า 
2 3 6 

2. จัดท าร่างขอบเขตของงาน (TOR) /ขอบเขตของ
งานไม่สอดคล้องกับเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง/ก าหนด
คุณลักษณะใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ 

3 2 6 

3. คณะกรรมการพิจารณาผล/ผู้ยื่นข้อ เสนอยื่น
เอกสารรายละเอียดไม่ชัดเจน  

3 2 6 

4. การจัดท ารายงานผลการพิจารณาพร้อมความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ /
รายงานผลการพิจารณาระบุรายละเอียดและ
เหตุผลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน 

2 2 4 

5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ยื่นข้อเสนอราย 
ท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกอาจอุทธรณ์ผลการพิจารณา 

2 2 4 

6. ลงนามในสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดภายหลังจากพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ผลการ
พิจารณา 

3 2 6 

 พบว่าการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงอยู่ท่ี 6 และ 4 อยู่ในระดับปานกลาง (ระดับคะแนน 
4 - 8)   สีเหลือง ซึ่งอยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ โดยมีมาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง
ควบคุมความเสี่ยง ดังนี้ 
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มำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง 

 
เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 

(1) 
มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำงป้องกันควำมเสี่ยงฯ 

 
1. กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามแผนฯ  
ท าให้งานเกิดการล่าช้า อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงฯ ได้ 
 
 

- ประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ฝึกอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการจัดงาน KM เผยแพร่ให้ความรู้เป็นประจ า และเน้น
ถึงบทลงโทษกรณีท าผิดมาเผยแพร่ให้มากข้ึน 

- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกับพัสดุ  
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการพบเห็นการทุจริต 

หรือมาตรการจัดการเรื่องเรียนผ่านเว็บไซต์  
- เผยแพร่แผนฯ ผ่านเว็บไซต์ 

2. จัดท ำร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) 
- TOR ไม่สอดคล้องกับเอกสาร 

เช่น บันทึกขออนุมัติ ใบสั่งพัสดุ 
ใบตัดยอด  

- ก าหนดคุณลักษณะใกล้เคียงยี่ห้อ
ใดยี่ห้อหนึ่ง  

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว 
- จัดท าคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
- เทียบเคียงหรือพิจารณาตัวอย่าง TOR กับหน่วยงานอื่นๆ ที่มี

ลักษณะใกล้เคียงกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆ  

3. คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
 ผู้ยื่นข้อเสนอเอกสารไม่ชัดเจน 
หรือไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงกับ
ข้อก าหนด อาจท าให้เกิดความล่าช้า 

- ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจงาน
พัสดุ 

- จัดท าคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

4. ลงนำมในสัญญำตำมแบบท่ี
คณะกรรมกำรโนบำยก ำหนด
ภำยหลังจำกพ้นระยะเวลำอุทธรณ์
ผลกำรพิจำรณำ 
 คู่สัญญาให้ข้อมูลหรือรายละเอียด
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดท าร่างสัญญา
ไม่ครบถ้วน ท าให้การด าเนินการล่าช้า 

- ฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้และเข้าใจงาน
พัสดุ 

- จัดท าคู่มือ หรือวิธีการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
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บทท่ี 3  

กฎหมำยส ำคัญทีเ่กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ 
 
 
 
มำตรำ 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนด ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงาน
ของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมี
อ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะ
เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ี
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ  ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดไม่เกิน
จ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง 
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือประโยชน์
ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 

ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย 
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ  เว้นแต่
เป็นกรณี ท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2561 
หมวด 6 กำรขัดกันระหวำ่งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
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คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วยท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

มำตรำ 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใดตามมาตรา 126 
(4) ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 

มำตรำ 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
ค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ 
หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี  
ผู้สืบสันดานหรือญาติท่ีให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มำตรำ 129 การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 
 
 
 
 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  

สรุปสำระส ำคัญ  

 ประกาศฉบับนี้ได้ก าหนดนิยามความหมายของการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาและประโยชน์อื่นใด ไว้ดังนี้ 

  “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือ
ผู้รับบุตรบุญธรรม 

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ 
กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
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“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง 
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

 การได้ก าหนดนิยามความหมายไว้ตามข้างต้นแล้ว ประกาศฉบับนี้ยังได้วางหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินท่ีไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ในมาตรา 103 ไว้ ในกรณี
ต่างๆ ได้แก่หลักการรับทรัพย์สินซึ่งได้ก าหนดไว้ในประกาศ ข้อ 5 การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีเดินทางไปราชการหรือการไปศึกษาดูงานหรือท าภารกิจหรือปฏิบัติหน้าท่ีใดๆ  
ในต่างประเทศไว้ในประกาศข้อ 6 และการก าหนดหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ท่ีก าหนดไว้ในประกาศข้อ 5 และรวมถึงการก าหนดห้ามเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้ว ไม่ถึงสองปีด้วย ในการรับทรัพย์สินตาม
หลักการข้างต้น ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในข้อ 7 และข้อ 8 ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ต้องปฏิบัติและมีรายละเอียดที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องทราบมีดังต่อไปนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่ ง ให้โดยเสน่หาตาม จ านวน 

ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า 

ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล

ท่ัวไป 

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  
ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ี
ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือ 
มีมูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
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ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือ
องค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว  
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
ส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพื่อ
ด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน
วุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยสรุปสำระส ำคัญ ดังนี้ 

“กำรเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงิน หรือ
ทรัพย์สินตามใจสมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งม ีการ
แสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพ่ือ 
รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ด้วย  

“เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วม ใน
การจัดให้มีการเร่ียไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน ท่ีปรึกษา หรือในฐานอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น  

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรเร่ียไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 



คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   20 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับดูแล ของรัฐ
ทุกระดับท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ  

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 
 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้
ให้นิยามค าว่า “ของขวัญ” “ปกติประเพณีนิยม” “หน่วยงานของรัฐ” “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” 
“ผู้บังคับบัญชา” และ“บุคคลในครอบครัว”และระเบียบในข้อ 4 ถึงข้อ 12 มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี 
และให้หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือ
เพื่อการสงเคราะห์หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ีจัดไว้ส าหรับบุคคล
ท่ัวไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สินหรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง
ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใด 
ในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด  การช าระเงินให้ล่วงหน้า 
หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

 ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน  
และให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี  การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ  
การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

 หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับดูแลของรัฐ 
ทุกระดับท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 

 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

 ผู้บังคับบัญชำ ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นการ
ภายในของหน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มี
อ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลด้วย 

 บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดา มารดาหรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำที่รัฐ พ.ศ. 2544 
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การให้ของขวัญตามปกติประเพณีตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญท่ีมีราคา
หรือมูลค่าเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ส าหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะท าการเร่ียไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใดๆ เพ่ือมอบ
ให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ มิได้ 

 ข้อ 6 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

  ข้อ 7 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิได้ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญ
ตามกรณีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 8 

 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องาน
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบ 
รับรอง การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น  

 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การ 
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

 (3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล 
เช่น การประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 (4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 ข้อ 8 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เฉพาะกรณีการรับของขวัญ 
ท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

 ข้อ 9 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญแล้ว เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้  ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า  
ท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ข้อ 10 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญ
โดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
ประพฤติปฏิบัติ ไม่ เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ด าเนินการตามระเบียบ 
ท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการการเมือง 

 (2) ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจ ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็น
ผู้กระท าความผิดทางวินัยและให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีด าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัย
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

 ข้อ 11 ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีสอดส่อง และให้ค าแนะน าในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ 
ให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
เพ่ือด าเนินการตามระเบียบนี ้

 ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนท่ัวไป 
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความ
เสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดย
ใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีเสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี 
การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแนะน าหรือ
ก าหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้
เป็นไปในแนวทางประหยัด 
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คัดเลือกมำจำกประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน บทลงโทษ 

ข้อ 3  ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็น
ธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(3)  ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย  
 
ข้อ 5  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี้ 
(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้ เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ
หรือชัง 
(3) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(4) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้
ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
(5) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของ
ทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 
ข้อ 6  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากต าแหน่ง 
กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 
 
ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากต าแหน่ง 
กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
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ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจาก  ต าแหน่ง 
กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง 

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
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คัดเลือกมำจำกประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน บทลงโทษ 

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
(2) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมี
อคต ิ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือ
สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
ข้อ 7  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง
ดังกล่าวโดยเร็ว 
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์
อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่ง
ดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
ข้อ 8  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(5) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก  เพ่ือนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 
ข้อ 9  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
อย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจาก
การด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
ผิดวินัยและถอดถอน
ออกจากต าแหน่ง 
กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง  
ระดับสูงและ
นักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 
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บทที่ 4 
แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” 
(Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่ง ท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน 
ตัวอย่างเช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยท่ีบุตรสาว  ของสมชาย

เป็นผู้ สมั ครสอบคนหนึ่ งด้ วย  
ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารง
ต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อน”  
แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่
การกระท าความผิดแต่ประการใด 
เช่น การสอบ คัดเลือกบุคคลยัง
มิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบ
เ กิ ด ขึ้ น แ ล้ ว แ ต่ น า ย ส ม ช า ย
สามารถวางตัวเป็นกลาง  มิได้
ช่ วยเหลือบุตรสาวของตนแต่
ประการใด เป็นต้น  

ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่าง

สมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการ ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา 
และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีท่ีสมชาย เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าท างาน
โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้สมชายจะต้อง
ลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง  

มำตรกำรของรัฐในกำรป้องกันควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

 1) กำรก ำหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้ำม  (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง 
คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานาประเทศมักก าหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง 
ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่างๆ กับรัฐ เป็นต้น  
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2) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สำธำรณะ
ทรำบ (Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามี
อะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วน
บุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทท่ีสอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมา
ด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือท่ีแก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัว  
กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชน
สามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น 

3) กำรก ำหนดข้อพึงปฏิบัติทำงจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อ
บอกถึงสิ่งท่ีควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมาย
แต่สามารถบ่อนท าลายความเชื่อมั่นท่ีสังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิด
แห่งความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

4) ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำงำนหลังพ้นต ำแหน่งในหน้ำที่ทำงรำชกำร (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อก าหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ ท่ีด ารงต าแหน่ง 
ในหน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใช้
ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อ
หน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  

นอกจากแนวทางดั งกล่าวข้ างต้นแล้วจ า เป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้  
(Enforcement) กฎระเบียบ ท่ีก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแล
เพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีบัญญัติไว้ โดย
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบ
ท่ีเกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะด าเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

กำรสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Good Governance) ประกำรแรก คือ การมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะ (Accountability) ประกำรที่สอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
(Transparency) ซึ่งรวมถึงการท่ีสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประกำรที่สำม การมี
หลักการท่ีแน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability)  
ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง ไม่เลือก
ปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ จนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่า ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความ
คิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือ ในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความ
คิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

การด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดี ประการแรก คือ การ
ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทาง
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เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน ประการท่ีสอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการ
ตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการ
สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ท่ีมีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ประการท่ีสาม ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of 
ethics) รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้น าพฤติกรรมไป
ในทิศทางท่ีถูกต้อง ก าหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาค
ประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก  มีความเป็นอิสระในการ
ด าเนินงานและมีจิตส านึกที่เสียสละในการท างานเพ่ือผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชา
สังคมเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงาน
ของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 

4.1 มำตรกำรขับเคลือ่นเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกำรแรก  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความ

ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งผิด และอะไรคือสิ่งถูก มิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็น
กงจักรเป็นดอกบัว โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการ

ก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น
สมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ  
มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ 
เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความ
ชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถ

น าไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับ
ก ากับความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ี
ทางด้านสาธารณะนั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยง
เนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียง และสร้างเป็น
ข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 
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ประกำรที่สอง  กำรถ่ำยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมคุณธรรมสู่สมำชิกของ
สังคม โดยผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของ
สมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การ
อภิปรายถกเถียง เพื่อก่อให้เกิด   ความกระจ่างใน
ประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็น
การถ่ายทอดและปลูกฝังสมาชิกของสังคมโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความ

ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้ง
ตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีก
ต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีมี
ความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

 ประกำรที่สำม  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคประชำสังคม (Strengthening the 
arena of civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม  
อันจะน าไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจ
อย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 
รวมท้ังส่งเสริมสื่อสารมวลชนท่ีเป็นอิสระในการ
ด าเนินงาน ท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่าง
มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกท่ี
เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรท่ี

เข้มแข็ ง  ซึ่ งภาคประชาสังคมท่ีมีอ านาจต่อรองสูงดั งกล่าวนี้ 
จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
สามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและ
ข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 

 ประกำรที่สี่  กำรปรับปรุงกฎหมำยรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำน 
เพื่อให้บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน  
ไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม  การแก้ไขข้อกฎหมาย
และการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่
ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัย
คดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากท่ีสุดรวมท้ัง
บทลงโทษในกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
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 ประกำรที่ห้ำ  กำรปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท ำหน้ำที่ป้องกันและปรำบปรำมผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ 
ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม โดย  จะต้องปฏิรูปองค์กร
เหล่านี้ ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากร 
ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างาน  
มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนการ 
สรรหาและแต่งตั้งกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซง

ทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานท่ีชัดเจน มีเป้าหมายในการท างาน 
ท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่ำงข้อไม่พึงปฏิบตัิของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ท่ีเป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความ 
เหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ  

2. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าท่ีการท างาน โดยมีเรื่องของการเงินและ
การเมือง เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระท า 
อื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม  

3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงท างานในต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่ง
ราชการ เป็นการป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการ 
ท่ีทราบไปใช้ประโยชน์ หลังออกจากต าแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับ
หน่วยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยด ารง ต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว  

หลักกำร 4 ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก 
เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างาน  
ในขอบเขตหน้าท่ี พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 
รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วย
เร่ืองศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตาม
กฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

2. สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความ
พร้อมรับผิด มีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์  โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่ง ท่ี
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อ
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การปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่าง
เปิดเผยท่ัวหน้า จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และ  
ผู้มีส่วนได้เสีย  

3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง การแก้ปัญหาหรือ
จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของ
เจ้าหน้าท่ีและองค์กร  การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้อง
รับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ  นโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่อง  ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ 
ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อตรงต่อหน้าท่ี ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้  

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน  

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้ 
มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด   

- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ต้อง
สร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดของ

ตนเองท่ีจะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
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4.2 แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ 6 ขั้นตอน 
ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร  
2) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
3) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร  
4) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  

รำยละเอียดแต่ละขั้นตอน  

1) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  

ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายส าคัญ 
คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยง
ได้ครอบคลุม และท าให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  

ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) 
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ศาสนา ฯลฯ) 
ความสัมพันธ์กับ องค์การอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม 
ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคน อื่น/กลุ่มอื่น   

ตัวอย่ำงของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อ 
จัดจ้าง การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ  
การออกใบอนุญาต การให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุง
การลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้
รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ   

2) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม  

 องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่
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ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและ
ความรับผิดชอบ ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถรู้ได้ว่า
เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็น หรือแบบเป็นไป
ได้) เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีใช้เพ่ือการจัดการติดตามประสิทธิภาพ
ของกลยุทธท่ี์ใช ้ 

3) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง  

 เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร การให้ ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน 
เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึง นโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและ
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความ
แตกต่างของความ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้
เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ี ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้น
ตรงท่ีเป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย อ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรม
ทางการเมือง เป็นต้น  

 นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์ การ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว 
และความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป   

4) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง  

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่  
ในต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน 
สนับสนุนให้ เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหาร 
มีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึงสิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ  

 ผู้บริหารต้อง (1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อนหรือไม่ (2) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ 
และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีท่ีดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (3) พิจารณา
ปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน  
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5) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย  

 ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก 
ไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสีย
ท่ีเกิดขึ้น ก็เลวร้ายไม่แพ้กัน  

 การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง 
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเร่ืองข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้
อ านาจ หน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลท่ีตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือ
ด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและ
ความพร้อมรับผิดท่ีผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและ ผู้ท าสัญญาด้วย  

 นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วน 
ร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่าง
นโยบายการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไข
ผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้
องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุก ขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้  

6) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย  

 ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดย
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อ
สภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการ
สื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควร
ครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
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บทบำทส ำคัญของกำรบริหำร  

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public 
Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็น
อุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียน
ท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญ
ท่ีสุดที่ได้จากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองข้าราชการต่อการรายงาน  

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น า  เป็นเรื่อง
ส าคัญมาก ในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนอง
ของข้าราชการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ  

ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
กลายเป็น เหยื่อ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย 
หรือผู้ต้องสงสัยในการ เปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญ
ต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งท่ีเปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องเข้า
ไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบ และป้องกันผู้ต่อต่านเท่าท่ีจะท าได้บทบาทอื่นๆ คือ  

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย  
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย  
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างาน ขณะมีการตรวจสอบ  
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี  
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน  
- ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการ

กับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้
ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น 
และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง 
ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร ผู้บริหารต้อง 
ท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น 
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผย ข้อมูลท่ีได้รับ
จากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์หากมีการรายงานด้วยวาจา จะต้องสรุป
รายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไป
ก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการ ตรวจสอบหรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ 
ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ  
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กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ 
เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ  ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดย
อธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ กระท าผิด จัดให้มีการ
ฝึกอบรม/พัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อ
ข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ  เฉพาะใน
การรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมท้ังทักษะ 
ในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน  

เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best Practice Target)  

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล  
มีนโยบาย และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้า
เปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ การบริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและทุจริต  

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาด 
ให้ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดท่ีเหมาะสม และปกป้องการ
ต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย  

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับ
โครงสร้าง ธรรมชาติและขนาดขององค์กร  

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน  
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการ

ปฏิบัติอย่าง เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

4.3 ตำรำงสรุปตัวอย่ำงโอกำสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้ำรำชกำรประจ ำและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทต่ำง ๆ 
ทั่วไป 
 การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง 
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี

ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
 การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
 การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามัน 
 การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
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กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กลุ่มวิชำชีพท่ีเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับ

เงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินใน
ราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร ่วมมือและให้ความ
ช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินในวงเงินสูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์   ค้ า
ประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 

 ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินใน
โครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการท าธุรกิจกับ
สถาบันการเงิน 

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพ่ือท าบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 
จ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษี
เท่านั้น 

 การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวก
พ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ
จ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
ก าหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น 

กลุ่มวิชำชีพอิสระ 
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มี

หน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานก าหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่
ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว 

กลุ่มวิชำชีพท่ีเกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม 
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น 

กลุ่มวิชำชีพวิชำกำร 
 คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้ าที่ เ สมือน เ ป็นนายหน้ า ให้ แก่บริษัทที่ ปรึ กษา  

โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการ
คนอ่ืนท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 
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4.4 ตัวอย่ำงพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 
กพร. ได้ตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาใหญ่ในระบบราชการ จึงขอยกตัวอย่าง

พฤติกรรมท่ีพึงระวังในการปฏิบัติตน ท่ีอาจน าผลเสียสู่ระบบราชการ และตนเอง ดังนี้ 
1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงาน

ติดต่อธุระส่วนตัว น ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 
2. การใช้อ านาจหน้าท่ีช่วยญาติหรอืบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชน
เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
อาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐน าเวลา
ราชการไปท างานส่วนตัว 

5. การน าบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการ

ตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคย

ด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย  
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น

เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณ 

แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
14. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อ

ประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น 
15. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้ออุปกรณ์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

16. การใช้อ านาจหน้าท่ีขอรับการสนับสนุนอะไรก็ตามท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง ซึ่งท าให้
มีผลบุญคุณต่างตอบแทนกัน 
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4.5 แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของ
ป ร ะ ช า ช น ต่ อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่าจะต้อง
ตั ดสิ น ใจและกระท าหน้ า ท่ี  โดยยึ ด
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญ
และผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจ และการกระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ 

บริการหรืออื่นๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ี
นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า 
ตีราคาได้ 

- ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความ
บันเทิง การต้อนรับให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตร
ของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) 
หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิเช่น  
การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการ
สัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 
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 แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือ
รับของขวัญ 
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้
หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางส าคัญได้ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
นอกเหนือจากทรัพย์สินอันควรได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ี
เหมาะสมตามฐานะแห่งตน 

1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 

3. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้
ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมี
มูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  

4. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่า
ไม่เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ทัศนคติในการประหยัดให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

 
  

 เรำจะจัดกำรอย่ำงไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี 3 ค าถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 

1)  เราควรรับหรือไม่ 
2)  เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3)  เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
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1. เรำควรรับหรือไม่  

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธ
ได้หรือเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือ 
สิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติตนหรือไม่ 

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างาน
ในอนาคต 

 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจ
เป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและ
หลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์
ส่วนตนท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัย 
ต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ  
มิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการ ท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควร
ก าหนดนโยบายด้านนี้ อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรม
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ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็
ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
ต่อประชาชน 

2. เรำต้องรำยงำนหรือไม่ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การ
ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า การสัญญา
ว่าจะให-้รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ  

2) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้
ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่
ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความ
ถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมี
ค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ท้ังนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2543  

3. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้อง
ให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการหรือไม่ 

 กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออกขึ้นกับความ
ร้ายแรงของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญ
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หรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสิน
ว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี
อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธา
ของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการท่ีส าคัญ คือ 

1. ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่น
ให้คิดว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การ
กระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

2. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน รับจ้าง รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานท่ีก าหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจ
รับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิ บัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร 
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จาก
การปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบจัดได้ว่าเป็นการรับ
สินบน 

 

 

 

 

“การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบ 
จัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 
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- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
ดังนี้ 

 สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 

หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งข้าราชการต าแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัด
จ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านพัสดุ เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7 ,000 บาท จากการเป็น
ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็น Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้า
กับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็น
รางวัลท่ีตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของ
เขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรม
ของหน่วยงานท่ีจะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาท
ในหน้าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีจึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่
หน่วยงานเพ่ือใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจหรือหาก 
ไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่นๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาท่ี
ฉันมักเป็นคนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่ง
สินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์
ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจาก
การถูกด าเนินการทางวินัยหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
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 โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง 

อัตลักษณ ์: ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร 

 บทสรุป 

ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี  เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะ
อนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมี
ขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 
จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริตและท าลายชื่อเสียงของท่านรวมท้ังองค์กรของท่านเอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   46 

บทที่ 5 
หน่วยงำนที่รับเรือ่งร้องเรียนและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
กรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

5.1 หน่วยงำนท่ีรับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

 หากพบเห็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ีหรือ 
มีพฤติกรรมท่ีเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ด าเนินการแจ้งหน่วยงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงำนต้นสังกัดของผู้กระท ำควำมผิด 

ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ท่ีตนสังกัด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 75/10 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่ง
พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02 202 3555  
เวปไซต์ : http://www.dpim.go.th หัวข้อ การร้องเรียน 

2. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงอุตสำหกรรม (ศปท.อก.) 

 โทร. 02 202 3089 อีเมล acc.ops2@gmail.com  

3. ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

ท่ีอยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสน
ภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th  

4. ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย 

ท่ีอยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 
โทรศัพท์สายด่วน : 1567     
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th  

  

http://www.dpim.go.th/
mailto:acc.ops2@gmail.com
http://www.ombudsman.go.th/
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
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5. ศำลปกครอง 

ท่ีอยู่ : เลขที่ 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ : 0 2141 1111 
โทรศัพท์สายด่วน : 1355      
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) 

ท่ีอยู่ : เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี  ต าบลท่าทราย อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
 หรือ ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ  

โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849    
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th  

7. ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

ท่ีอยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ :  0-2271-8000        

เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 

8. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอำด 

ท่ีอยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 โทรศัพท์ : 02-547-1711  

เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 
  

http://www.admincourt.go.th/
https://www.nacc.go.th/
http://www.oag.go.th/
http://www.fact.or.th/
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5.2 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 

1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนใดมีพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณา
สั่งการได ้ 

2. หัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะสั่งการไปยังส านักงานเลขานุการกรมให้
ด าเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมท้ังข้อกฎหมายและความเห็นต่างๆ  แล้ว
รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน 

3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วนราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าว
ตักเตือน ท าทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหากวินิจฉัยแล้วการกระท านั้นไม่ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม จะให้ส่ังยุติเรื่อง 

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่น าไปสู่การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

ส านักงานเลขานุการกรม 

(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็น) 

ไม่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

ยุติเรื่อง 

- โทษทางวินัย 

- ว่ากล่าวตักเตือน 

- ท าทัณฑ์บน 

- ให้รับการพัฒนา 

รายงาน สั่งการ 

ส่งเรื่อง 
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