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ค ำน ำ 
 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึง
ประเด็นเร่ืองการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ี
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-
2564)  ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and 
Clean Thailand” และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
ป้องกันการทุจริตและการกระท าท่ีเอ้ือต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตข้างต้น และเพื่อน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ ให้เป็นกลไกส าคัญท่ีจะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าท่ีเอ้ือ
ต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จึงได้
ด าเนินการจัดท าคู่มือและระเบียบปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของ สศอ. ให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา และ
ป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร อันจะเป็นการน าไปสู่การปฏิบัติ
ราชการด้วยความโปร่งใส สุจริต ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
มาตรฐานสากลต่อไป 
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บทที่ 1 
ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
1.1 ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) 

ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 

 
 
 
 
 
 

โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ กล่าวคือเป็น
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลาย
รูปแบบไม่จ ากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ี
ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน  
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1.2 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  

รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกิน
ความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี การรับของขวัญ มีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การ
ลดราคาของท่ีซื้อให้การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่ม เฟือย 
ตลอดจน การให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อ
การตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีให้เอนเอียง หรือเป็นไปใน
ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

ตัวอย่าง : เจ้าหนึ่งของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริษัทนั้นได้รับงาน เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนท่ี
เคยได้รับของขวัญมา 

ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ และ
ได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผล ต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือ
ข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ เป็นต้น 

 

2) กำรหำประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) 

คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ้องจากต าแหน่งหน้าท่ี เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อ
ตนเอง 

ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ท าสัญ ญ าให้ หน่ วยงานต้นสั งกั ดซื้ อคอมพิ ว เตอร์ 
ส านักงานจากบริษัทของครอบครัว ตนเอง หรือบริษัทท่ี
ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับ
งานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
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3) กำรท ำงำนหลังเกษียณ (Post-Employment) 

คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้  ประสบการณ์  หรืออิทธิพลจากท่ี เคยด ารง
ต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง 
ตัวอย่าง : การท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ี
เกษียณแล้วใช้อิทธิพลท่ีเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ 
รับ เป็ น ท่ีป รึกษ าให้ บ ริษั ท เอกชน ท่ีตน เคยติ ดต่ อ
ประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้
อย่างราบร่ืน 

ตัวอย่าง : การท่ีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการ
ไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายประจวบ ผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่ก าลังจะเกษียณ รับเชิญไปทานอาหาร
กลางวันกับนางนิยดา ผู้อ านวยการฝา่ยทรัพยากรบุคคล บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ียักษ์ใหญ่รายหนึ่ง 

กำรกระท ำดังกลำ่วถือว่ำเป็น
ควำมขัดแย้งกันระหวำ่งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สว่นรวม 
เพรำะเป็นกำรท ำให้หน่วยงำน
รำชกำรเสยีเปรียบ และมักมีกำรใช้
อ ำนำจบำรมีในที่ท ำงำนเดมิ ส่งผลต่อ
กำรปฏิบตัิงำนของขำ้รำชกำรและไม่
ยุติธรรมกับบริษัทเอกชนรำยอื่น ๆ 
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4) กำรท ำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) 

คือ การเป็นท่ีปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง 
รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ใน
การเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของ
เอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐ
ในการท างานพิเศษภายนอกท่ีไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

 
ตัวอย่าง : การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ

เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง 
ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ท างานท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มท่ีแต่เอา

เวลาไปรับงานพิเศษอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  ลุงฉยุ และสมเดชคุยกันเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตน และผลประโยชนส์่วนรวม  

ลุงฉุย >>  ว่าไง “สมเดช” ได้ข่าววิทยุกบัเขาหรือเปลา่ ตอนนี้รัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริต 
คอร์รัปชัน และยังเน้นถึงการเฝ้าระวังผู้ที่มีพฤติกรรมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวม “สมเดช” คิดยังไงละ  

สมเดช >>  คนในหมู่บ้านเรานะ ไม่เห็นใครจะทุจริตเลย แต่ท าไมยังมคีนว่าพ่อผม ทั้ง ๆ ที่พ่อผม
ท างานที่ไปรษณยี์ แล้วก็ท างานพิเศษ โดยการให้บริการชาวบ้านในการซื้อขาย
แสตมป ์บริการรับ-สง่พสัด ุช่วยชาวบ้านไม่ต้องเดินทางไปที่ไปรษณีย์ ผมว่าไม่เห็น
จะผิดหรือเสียหายอะไรเลย  

ลุงฉุย >>  สิ่งที่พ่อท านะ ดูเผิน ๆ ก็เหมือนไม่ผิดหรอกแต่ถ้าดูให้ดี ๆ พ่อของสมเดช น่ะน า
เคร่ืองใช้ไม้สอยจากไปรษณยีม์าใช้ แล้วคิดเงินจากชาวบา้น ถือว่าพ่อได้ประโยชน ์
แทนท่ีหลวงจะได้สตางค์จากชาวบ้าน “แบบนี้ชาวบ้านจา่ยเงินให้ใครล่ะ”  

สมเดช >>  ก็ให้พ่อผมครับ แฮะ ๆ  
ลุงฉุย >>  ก็นัน่น่ะสิ เห็นหรือยังว่ำ มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรท ำ !! 

การมีพฤติกรรมความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เป็นการกระท าที่ละเลยประโยชน์ส่วนรวมก่อให้เกิดความผิดเชิงจริยธรรม ขาดจติส านึก 
ขัดกับจรรยาบรรณวิชาชพี เป็นความผดิขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริตในภายหลัง 
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5) กำรรับรู้ข้อมูลภำยใน (Inside Information) 

คือ การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบ
แทนท่ีเป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ 
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการ
แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่าย
โทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจะ
ใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับ
บริษัทเอกชนท่ีตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้อง
ไปซื้อท่ีดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 

 
 
 
6) กำรน ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ชั่วครำวในกิจกำรที่เป็นของส่วนตน 

 เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท า 
ให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
ตัวอย่าง : การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้มีหน้าท่ีขับรถยนต์ของ
ส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขาย และน าเงินมาไว้ใช้จ่าย
ส่วนตนท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อ
น้ ามันรถมากกว่าท่ีควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าว ถือ
เป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์ 
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7) กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทำงกำรเมือง  
(Pork Barreling) 

 คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่ อ เรียก
ผลตอบแทนหรือประโยชน์ ต่อพื้นที่ท่ีตนรับผิดชอบ 
ตั วอย่าง : การท่ีนั กการเมื องในจั งหวัดขอเพิ่ ม
งบประมาณเพื่อน าโครงการตัดถนน สร้างสะพาน ลง
ในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อ
สะพาน / การใช้งบ สาธารณะในการหาเสียง 
ตัวอย่าง : การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นท่ี
หรือบ้านเกิดของตนเอง 

 

 
 
 
 
 

ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน  
จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก ่

การสละส าคัญ 2 ประการ คือ 
สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่ียิ่งใหญ่และ 
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหนึ่ง 

กับสละความคิดจิตใจท่ีต่ าทรามต่าง ๆ อีกประการหนึ่ง 
จึงจะเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของคนทั้งปวง 

และสามารถด ารงต าแหน่งหน้าท่ีอย่างมีเกียรติ 
มีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 

1 เมษายน 2548 
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บทที่ 2 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
2.1 ประมวลกฎหมำยอำญำ 

ในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2502 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 26) พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ ไว้ใน
ภาค 2 ความผิด ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 2 ตั้งแต่ มาตรา 147 ถึง 166 อาทิ 

มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย  ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง : ฎีกาจ าคุก 882 ป ียักยอก “คา่ปรับ”   
โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวนัที่ 10 ก.พ. 46 - 30 เม.ย. 47 ต่อเนื่องกนั จ าเลยมีหน้าที ่

ท าบัญชรีายรบัรายจ่าย น าเงินค่าเปรียบเทียบปรับต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก แต่จ าเลย
กลับปฏิบตัิหน้าทีโ่ดยมชิอบเบียดบงัเงนิทรัพย์รวม 353 ครั้ง เปน็เงนิจ านวน 512,342 บาท 
เป็นของตนเองโดยทุจรติ ท าให้ไดร้ับความเสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจ าเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 147 และ 157  

ศาลฎีกาพิพากษายืน ตามศาลอุทธรณแ์ละศาลชัน้ตน้ วา่จ าเลยมีความผดิตามฟ้อง 
ลงโทษฐานเป็นเจา้พนักงานยักยอกทรัพย์ จ าคุกกระทงละ 5 ป ีรวม 353 กระทง เป็นเวลา 
1,765 ปี จ าเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึง่หนึ่ง คงจ าคุก 882 ป ีแตต่ามกฎหมายให้จ าคกุ
จ าเลยไว้สงูสุดมีก าหนด 50 ปี และให้คนืเงนิ จ านวน 504,932 บาทแก่รฐั  
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มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีซื้อ ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจ
ในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าท่ีท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลง

ในเอกสาร กระท าการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าท่ี 
(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท าการอย่างใดขึ้น หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อ

หน้าตนอันเป็นความเท็จ 
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าท่ีต้องรับจด หรือจดเปล่ียนแปลงข้อความเช่นว่านั้น 
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีและปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

ตัวอยา่ง : ใช้รถหลวง งานแต่งงานลูกสาว   
โจทก์ฟ้องว่า จ าเลยขณะด ารงต าแหนง่คณบดีคณะแพทย์ศาสตรฯ์ ได้ใชอ้ านาจหนา้ที่

โดยทุจรติ ดว้ยการสัง่ให้เจ้าหน้าทีน่ าเก้าอี้ 100 ตัว พรอ้มผ้าปลอกคุมเก้าอี ้เครื่องถ่ายวดิีโอ 2 
เครื่อง , เครื่องเลน่วดิีโอ , กล้องถ่ายรปู และผา้เตน็ท์ หลายผืน เพ่ือน าไปใช้ในงานววิาห์
บุตรสาวจ าเลยที่บ้านพักส่วนตวั รวมทัง้รถยนต์ รถตู ้สว่นกลางอีก 4 คนั เพื่อใชร้ับส่งเจ้าหน้าที่
เข้ารว่มพิธ ีและขนย้ายอุปกรณ์ ทั้งทีบ่้านพักและงานฉลองมงคลสมรสทีโ่รงแรม ซึ่งล้วนเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ  อันเปน็การเสียหายแกร่ัฐ และเปน็เจ้าพนกังานปฏิบตัิหน้าที่โดย 
มิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157  

ศาลเหน็วา่ การกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตต่อต าแหน่งหนา้ที่ตามฟ้อง จงึ
พิพากษาให้จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท ค าใหก้ารรับสารภาพ เปน็ประโยชนแ์ก่การ
พิจารณาคดี ลดโทษใหก้ึ่งหนึ่ง คงจ าคกุจ าเลยไว ้2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 
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2.2 ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2552 เป็นการด าเนินการตามมาตรา 279 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ข้าราชการ
ท้ังหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหน้าท่ี ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่ความ
ไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม สมกับความเป็นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ท้ังนี้การฝ่าฝืนจริยธรรมตามหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนี้เป็นความผิดวินัยตาม
กฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราการ พ.ศ. 2547 หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วน
ราชการ พ.ศ. 2537 แล้วแต่กรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยา่ง : เป็นกรรมการตรวจรับงาน ตอ้งตรวจให้ด ี!!!   
จ าเลยที่ 2 ถงึที่ 8 ไดร้ับแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมการควบคมุงานและกรรมการตรวจ 

การจ้าง มหีน้าที่รับผดิชอบในการตรวจและควบคุมงานให้เปน็ไปตามแบบรปูรายการละเอียด
และขอ้ก าหนดในสญัญาจ้างแต่ละโครงการ เมื่องานในแต่ละโครงการท าไม่เสร็จครบถ้วนตาม
สัญญา จ าเลยที่ 2 ถึงที ่8 กลับลงลายมือชื่อในใบควบคมุงานและเอกสารการตรวจการจ้างเปน็
เท็จว่ามกีารท างานถกูต้องครบถ้วนตามสญัญา  

การกระท าดังกล่าวเปน็ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) 
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หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี 

ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยึดประโยชน์
ส่วนรวมเหนือ

ส่วนตัว

ไม่เล่น
พวกพ้อง

ไม่ปอง
ของหลวง

ไม่ให้ปวง(ชน)
เคลือบแคลง

หำกขัดแย้งให้
ยึด(ส่วน)รวม
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หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัย
ต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตาม
ประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 

 

 

 

 
 

2.3 พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ในหมวด 9 มีการระบุถึง การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ มาตราที่ 100 ถึง มาตรา 103 โดยมาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของ
รัฐเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐ เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้า
ไปเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน อย่างไรก็ตามในมาตราท่ี 100 -102 
นั้น จ ากัดเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ ซึ่งปัจจุบันก าหนดไว้เพียงต าแหน่ง 
1. นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรี 3. ผู้บริหารท้องถิ่น และ 4. รองผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงคู่สมรสของ
เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวเท่านั้น ดังนั้นในหัวข้อนี้จะแสดงเฉพาะมาตรา 103 เร่ืองการรับทรัพย์สิน 

ไม่แสวงประโยชน์

ไม่รับของขวัญ
ไม่จัดสรร
ตำมอคติ

ไม่ริ(เริ่ม) ที่มิชอบ
(ด้วยกฎหมำย)
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มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ท่ีพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
มำตรำ 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ

หน้าท่ีหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 

 

 
. 

หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ 
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ตามประกาศ ป.ป.ช. ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินฯ โดยธรรมจรรยา สรุปได้ดังนี้ 
1. รับจากญาติตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานะ 
2. รับจากบุคคลอื่น มีราคาหรือมูลค่า แต่ละครั้ง ไม่เกิน 3,000 บาท  
3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

บทลงโทษ : หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนจะต้องได้รับโทษ คือ จ ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 

กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท 
: ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์หรือประโยชน์นั้นต่อหัวหน้า

ส่วนราชการ เพ่ือวินิจฉัยเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม  
กรณีมีค าส่ังไม่ให้รับ : ให้คืนทรัพย์สินฯ แก่ผู้ให้ในทันที หากไม่สามารถคืนได้ ให้ส่งมอบให้
หน่วยงานท่ีสังกัดโดยเร็ว 

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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2.4 ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  

เพื่อเป็นการมุ่งป้องกันการทุจริตในภาครัฐ และเพิ่มมาตรการเอาผิดกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว (เรื่องเสร็จท่ี 
81/2560) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญคือ ให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ท้ังนี้ในร่าง 
พ.ร.บ. ดังกล่าวมีการห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท า ดังนี้ 

มำตรำ 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม แต่การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแทนหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐสังกัดอยู ่มิให้ถือว่าเป็นการกระท าตามมาตรานี ้

การกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรกระท ำที่ถือว่ำเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่นรวม 
1. การกระท าที่เกี่ยวกับการขัดกันฯ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. การก าหนดนโยบายหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อกิจการท่ีตน คู่สมรส 

บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียอยู่ (เป็นหุ้นส่วนเกินร้อยละ 5 ของนิติบุคคลนั้น) 
3. การใช้ข้อมูลภายในของรัฐท่ียังเป็นความลับอยู่ ซึ่งได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการ หรือใช้

อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีโดยทุจริต 
4. การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต เพื่อเอื้อ

ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
5. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นได้แต่รับอนุญาตโดยชอบ

ด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 
6. การใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการใช้

อ านาจของเจ้าหน้าท่ีรัฐต าแหน่งอื่นกระท าการ เช่น อนุมัติ อนุญาต ให้สัมปทาน บรรจุ แต่งตั้ง 
เล่ือนเงินเดือน ไม่รับแจ้งความ ไม่ฟ้องคดี ไม่บังคับทางปกครอง ฯลฯ 
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มำตรำ 7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้ ท่ีมีผู้มอบให้ในโอกาสท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบหมายตะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม 
เว้นแต่เป็นสิ่งท่ีอาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งท่ีได้รับตามจ านวนท่ีสมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคลท่ัวไป หรือตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งท่ีตนไม่มีสิทธิได้รับ 
ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระท าได้ไม่เกินสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับสิ่งนั้นไว้ และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดท าบัญชีไว้
เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งได้รับ
ของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้เนื่องจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบในโอกาสแรกท่ีกระท าได้แต่ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับสิ่งนั้นไว้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินการตามวรรคสองต่อไป 

มำตรำ 20 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคล ตาม
มาตรา 5 วรรคห้า ผู้ใดกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 

 

 

มำตรำ 21 เจ้าหน้าท่ีของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 7 โดยไม่แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาท่ีก าหนด ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 

 

 

บทลงโทษตำมมำตรำ 5 : หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนจะต้องได้รับโทษ คือ 
 จ ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
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บทที่ 3 
แนวทำงกำรจัดกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3.1 หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดในหลัก 4 ประการ คือ 
1. ป้องกันผลประโยชน์สำธำรณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ี

หลักท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขต 
หน้าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็น
หรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล า เอียงด้วยเรื่องศาสนา 
อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ี ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2. สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องอาศัยกระบวนการ แสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมี
ความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ี
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ ท่ีอาจมีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้ กระบวนการอย่าง
เปิดเผยท่ัวหน้า จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง  : การแก้ปัญหา
หรือจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของ
เจ้าหน้าท่ีและองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้อง
รับผิดชอบเร่ืองการสร้างระบบและ นโยบาย และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุด
เท่าท่ีท าได้และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ี
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรม
แห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ี ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี ้

-  ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
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-  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
สบายใจในการเปิดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มี
ผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 

-  ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ
พัฒนาในเร่ืองต่อไปนี ้

o มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ี โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทาง
จริยธรรม 

o กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
o กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 

o วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้ เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• สร้ำงวัฒนธรรม
แห่งควำมซื่อตรง
ต่อหน้ำที่

• ฝ่ำยบริหำรต้อง
สร้ำงระบบและ
นโยบำย /เป็น
แบบอย่ำง

• เปิดโอกำสให้
ตรวจสอบ และมี
ควำมพร้อมรับผิด

• ตัดสินใจและให้
ค ำแนะน ำภำยใน
กรอบกฎหมำยและ
นโยบำย  ไม่ล ำเอียง ปกป้อง

ผลประโยชน์
สนับสนุน

ควำมโปร่งใส

สร้ำง
วัฒนธรรม

องค์กร

ส่งเสริมควำม
รับผิดชอบ

และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่ำง
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3.2 แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเสี่ยงต่อ การเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง  

- เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุม 
และท าให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น 
หนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ศาสนา ฯลฯ ) 
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความ
เป็น อริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัด 
จ้าง การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออก 
ใบอนุญาต การให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การ
ให้เงิน/ สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะ
หรือ สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ี 
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม 

3. ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง 
 

4. ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง 

 5. สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้สว่นเสีย 
 

6. กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย 
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2) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม  
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนัก 

ของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของ
แต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและ
ความรับผิดชอบ ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถรู้ได้ว่าเมื่อใด
มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็น หรือแบบเป็นไปได้)  

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อการจัดการ  
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง  

ต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างาน
ระดับสูง และ กรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องใน
ระหว่างท างาน เจ้าหน้าท่ี ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถ
ระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วธิีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความ 
แตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสาร 
บรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงท่ีเป็น
จุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
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ภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรม
ทางการเมือง เป็นต้น  

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์  
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความ
ตื่นตัว และความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น
ต่อไป 

4) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง  
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้

ท่ีอยู่ในต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น าสนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน 
สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมี
ความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึงสิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง  
(1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือไม่  
(2) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ 

และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีท่ีดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ  
(3) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี

ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  
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5) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย  
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก ไม่

ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม 
ผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน  

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุด 
เส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเร่ืองข้อมูลภายใน หรือโอกาสการ
ใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ีตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการ
ตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อม
รับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับ หุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย  

- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มี  
ส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่าง
นโยบาย การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไข
ผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับ
ความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้
องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้  
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6) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย  
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดย

สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อ
สภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
และความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการ
สื่อสารว่าองค์กร มีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุม
จุดเส่ียงและมาตรการ และผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
ให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการ ท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนา
ทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี  

 

 
 
 
 
 

 
งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน 

ข้าราชการจึงต้องส าเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลา 
ถึงฐานะและหน้าท่ีของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง 

โดยเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ 
ด้วยความสุจริตเท่ียงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด 

รู้ว่าส่ิงใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควรงดเว้น 
เพ่ือให้งานท่ีท าปราศจากโทษเสียหาย 

และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้จริง 
คือ ความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน 

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 

31 มีนาคม 2551 
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3.3 แนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้มีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ 5 แห่งร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำ
ด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

เนื่องมิใช่ทุกข้อของมาตรา 5 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ท่ีบังคับใช้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกระดับ 
โดยในมาตรา 5 วรรคสาม ระบุว่าการกระท าตามวรรคสอง (2) (3) และ (4) (หมายถึง การก าหนด
นโยบายหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย การใช้ข้อมูลภายใน และการเสนอโครงการโดยทุจริต 
ตามล าดับ) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ านวยการกองตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนดเท่านั้น 

ดังนั้นแนวทางปฏิบัติในหัวข้อนี้ จึงจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่
ต าแหน่ง การปฏิบัติหน้าท่ีหรือด ารงตนในระหว่างท่ีอยู่ในต าแหน่ง และการด าเนินการในภายหลังท่ี
พ้นจากต าแหน่งแล้ว ดังนี้ 

3.1.1 การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง 

 ก่อนเข้ามารับต าแหน่งบุคคลนั้น ๆ ต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส 
บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้าง 

 ตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือ
การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่าง ๆ ของคู่สมรส 
รวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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3.1.2 การปฏิบัติหน้าท่ีหรือด ารงตนในระหว่างท่ีอยู่ในต าแหน่ง 

 ต้องไม่ด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 5 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

 ห้ามมิให้คู่สมรสด าเนินกิจการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่นว
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมด้วย 

3.1.3 การด าเนินการในภายหลังท่ีพ้นจากต าแหน่งแล้ว 

 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าท่ียังไม่ถึงสองปี กระท าการ
ดังต่อไปนี้  

(1) เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด ารง
ต าแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ีของตนในการก ากับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(2) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (1) 
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากท่ีธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ 

(3) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าท่ียังไม่ถึงสองปี กระท า
การดังต่อไปนี้  

 ห้ามมิให้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหรือออกจากราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ กระท าโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐซึ่งตนได้รับรู้หรือรู้ในระหว่างการด ารงต าแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่
ความลับนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป 
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3.4 แนวทำงปฏิบัติกรณีกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 

หลักกำรและแนวคิด 

 

 

 

 
 
 

ของขวัญและประโยชน์อื่น มีอะไรบ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทำงกำรพิจำรณำ 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์
สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใด
รับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าหน้าท่ีท่ีถือว่าเป็น
การประพฤติมิชอบย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบ
ธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

 เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บรกิำร หรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่ำ ท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
รายได้ และผลประโยชน์ในราชการปกติ 

 มีท้ังท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) และคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts 
and benefits) 

 ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้  เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เคร่ืองใช้ส่วนตัว 
บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน  

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นรำคำไมได้ เช่น  การให้บริการส่วนตัว การ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ 

มี 3 ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจ 
1) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรจะรับหรือไม ่
2) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรจะรำยงำนกำรรับหรือไม่ 
3) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนได้หรือไม่ 
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1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรจะรับหรือไม ่
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรจะรำยงำนกำรรับหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองไดห้รือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ถ้ำเป็น เงิน หรือมีสภำพคล่องทัดเทียมเงิน (เช่น หุ้น พันธบัตร ทอง ฯลฯ)  
“ต้องปฏิเสธ” – เป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม และอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน 

 ถ้ำเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจำกเงิน ให้ดู “เจตนำกำรให”้ / “ผลต่อกำร
ปฏิบัติของเรำ”   

(2) กำรรับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม
หรือไม่ – หำกขัดแย้ง เสีย่งต่อกำรประพฤติมิชอบ 

 ต้องปฏิบัตงิำนด้วยควำมเป็นกลำง/เป็นธรรม 

 ยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ เที่ยงธรรม 

ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 
(1)  ธรรมชำติของผู้ให ้: ห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำก คู่สัญญำ องค์กรหรือ

บุคคลที่ก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ บุคคลที่จะขอท ำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบ
ด้ำนต่ำง ๆ ฯลฯ 

(2) บทบำทหน้ำที่ของเรำในองค์กร : อยู่ในขอบข่ำยที่อ่อนไหว และต้องกำรควำม
เช่ือถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ หรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ หรือไม่ อำทิ 
งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง งำนให้/ระงับใบอนุญำต ฯลฯ  

 น้อยกว่ำ 3,000 บำท – สำมำรถเก็บรักษำไว้เอง 

 เกิน 3,000 บำท ต้องรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำร ว่ำให้ส่งคืน เก็บไว้ หรือสง่
มอบเป็นทรัพย์สินองค์กร  
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แนวพิจำรณำในทำงปฏิบัติ 

 รำคำตลำดน้อยกว่ำ 3,000 บำท – ไม่ต้องรำยงำน/อำจเก็บเป็นของตนได้ 

 เกิน 3,000 บำท ต้องรำยงำนหัวหน้ำส่วนรำชกำร ว่ำให้ส่งคืน เก็บไว้ หรือ
ส่งมอบเป็นทรัพย์สินองคก์ร  

 ถ้ำเป็นงำนศิลปะ พระพุทธรูป ที่มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรม ควรเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรไม่ว่ำจะมีรำคำเท่ำใด 

 ในปีงบประมำณเดียวกัน ถ้ำได้จำกคนเดียว/กลุ่มเดียวกัน หลำย ๆ คร้ัง 
รวมกันแล้วเกิน 3,000 บำท ควรรำยงำนผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 ในปีงบประมำณเดียวกัน แม้จะได้จำกต่ำงคนต่ำงกลุ่ม แต่รวมกันแล้วมีค่ำ
มำกกว่ำ 3,000 บำท ควรรำยงำนผลประโยชน์ที่ได้รับ 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ที่ได้รับอย่ำงสม่ ำเสมอ บ่อยคร้ัง อำจท ำให้
เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนได้ ควรปฏิเสธกำรรับ 
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สถานการณ์ตัวอย่าง 

 นางฉวีวรรณ นักทรัพยากรบุคลท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ได้เข้าร่วมสัมมนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล และได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับ
หน่วยงาน และได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่า
เป็นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

 ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของ
หน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะ
ตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ 

ค าถามชวนคิด : รางวัลท่ีได้นี้ เกิดจากต าแหน่งหน้าท่ีของฉวีวรรณหรือไม่ ? 
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บทที่ 4 
ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและกำรรับสนิบน 
 

คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการ
วิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเส่ียง (Likelihood) และความ
รุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจาก
เป็นข้อมูลเชิงพรรณาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

เกณฑ์ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภำพ 

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

 
เกณฑ์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภำพ ที่ส่งผลกระทบด้ำนกำร
ด ำเนินงำน (บุคลำกร) 

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

ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง 
โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเส่ียงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ)  

ระดับควำมเสี่ยง = โอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ x ควำมรุนแรงของเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
    (Likelihood x Impact)  

ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับของควำมเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล ำดับ ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเส่ียงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเส่ียงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเส่ียงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเส่ียงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) และ
ขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ีสามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยแบ่งพื้นท่ีเป็น 4 
ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง ช่วงคะแนน มำตรกำรก ำหนด สีสัญลักษณ ์
เสี่ยงสูงมาก  
(Extreme) 

15-25 คะแนน 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า 

หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 
สีแดง 

เสี่ยงสูง  
(High) 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

ปานกลาง  
(Medium) 

4–8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยง 
สีเหลือง 

ต่ า  
(Low) 

1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

ระดับควำมเสี่ยง 
โอกำส ควำมรุนแรง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือมีการ
ขัดกันของผลประโยชน์  

3 5 15 

2 การรับของขวัญ  สินน้ าใจจาก
คู่สัญญาของส่วนราชการ หรือ
บุคคลอื่น 

3 4 12 

3 การเบิกค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย
ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

4 3 12 

4 การใช้รถราชการเพ่ืองานส่วนตัว
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ 

4 3 12 

 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซอ้น จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม

เสี่ยง 
 

(1) การจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
(2) การรับของขวัญ ล าดับ 2 (สูง      = 12 คะแนน) 
(3) การเบิกค่าตอบแทน ล าดับ 2 (สูง      = 12 คะแนน) 
(4) การใช้รถราชการ ล าดับ 2 (สูง      = 12 คะแนน) 
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กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดกำรรับสินบน 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 

 ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

ระดับควำมเสี่ยง 
โอกำส ควำมรุนแรง 

1 การรับสินบน โดยเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

2 4 8 

2 การรับสินบน โดยคณะกรรมการ
ท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
พิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

1 4 4 

3 การรับสินบน เพื่อให้ก าหนด
นโยบาย/มาตรการ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อเอกชนเฉพาะราย 

1 4 4 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ 

คว
าม

รุน
แร

งข
อง

ผล
กร

ะท
บ 

(Im
pa
ct

) 
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 ปัจจัยที่จะเกิดควำมเสี่ยง 
โอกำสและผลกระทบ 

ระดับควำมเสี่ยง 
โอกำส ควำมรุนแรง 

4 การรับสินบน เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลสารสนเทศเตือนภัยของ
ส านักงาน เพื่อเอื้อต่อเอกชน
เฉพาะราย  

1 4 4 

 
ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับสินบน จัดล ำดับควำมส ำคัญของควำม

เสี่ยง 
 

(1) รับสินบนโดยเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 1 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
(2) รับสินบนโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
(3) รับสินบนเพื่อก าหนดนโยบายท่ีเอ้ือเฉพาะราย ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
(4) รับสินบนเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่เอื้อต่อเอกชน ล าดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
 
กำรจัดท ำแผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ 

ความเสี่ยงที่ยอมรับ
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บทที่ 5 
มำตรกำรเพื่อควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน/สินบน 
 

1. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ต้องปฏบิัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
1.1) พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ โดยเฉพาะ 

มำตรำ 13  “ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น” 

1.2) ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน โดยเฉพาะ ข้อ 3 อนุ (3) 
“ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งท่ีได้รับค่าตอบแทนและไมไ่ด้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย 

2) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
2.1) กรณีจัดซื้อจดัจ้างโดยวงเงินเล็กน้อยท่ีด าเนินการได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ให้เจ้าหน้าพัสดุพิจารณาหาคู่เทียบในรายงานสิ่งท่ีจะด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 3 ราย และเลือกรายที่เสนอราคาต่ าท่ีสุด 

2.2)  กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการฯ กรณีทราบผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
ล่วงหน้า ต้องไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ด าเนินการ หรือคณะกรรมการใด ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญานั้น 

2.2) กรณีแต่งตั้งประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการไว้แล้ว  หากทราบว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคน
หนึ่งคนใด ให้ด าเนินการดังนี้ 

 รายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการ
ทราบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม/จ าเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 
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2. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ต้องปฏบิัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
1.1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 
1.2) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐ พ.ศ. 2544 
1.3) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ พ.ศ. 2543 

2) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
2.1) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมท้ังก ากับ 

ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใด ๆ ในการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือป้องกันความเส่ียงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.2)  ควบคุม ก ากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ  

2.3)  กรณีเจ้าหน้าท่ีในส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมถูกเรียกรับผลประโยชน์ 
และ/หรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดในส านักงาน ให้
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรม โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อม
พยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมโดยพลัน 

2.4) จัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเป็นระยะ เพ่ือลดโอกาสการผูกขาดอ านาจ
อันน ามาซึ่งการเรียกรับผลประโยชน์ 

2.5)  หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่าง
เคร่งครัด 

 ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
นั้น หรือกรณีจ าเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเร่ือง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถาม
แล้วจะต้องออกจากท่ีประชุม 

2.3) หากพบว่ามีการกระท าผิด ต้องด าเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด 
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3. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรเบิกค่ำตอบแทนที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. มำตรกำรป้องกันกรณกีำรใช้รถรำชกำรเพ่ืองำนส่วนตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ต้องปฏบิัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
1.1) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ

ส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
1.2) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง

ในเรื่องท่ีมีการก าหนดไว้เฉพาะ เช่น การเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุม
กรรมการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา การปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ ฯลฯ 

2) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
2.1)  ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมท้ังก ากับ 

ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใด ๆ ในการเบิกค่าตอบแทน
ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2)  กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบฯ อันเป็นเหตุให้ทางราชการ
ได้รับความเสียหาย ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีโดยเร็ว  

1) เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ต้องปฏบิัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2) แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
2.1)  ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น

น าไปใช้ ท้ังในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานท่ีปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

2.2)  ให้ส านักงานเลขานุการกรม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่า
เช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และด าเนินการต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
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กรณีตัวอย่ำง กำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณ ี: กำรใช้รถหลวง   
ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้น ารถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีไว้เพื่อ

กิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจ าต าแหน่ง โดยข้าราชการ
ดังกลา่ว จะโทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถโดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจไว้ 
และยังให้พนักงานขับรถ น ารถยนต์ส่วนกลางไปรับ-ส่ง ตนเองระหวา่งบา้นพักกับหน่วยงาน
ในช่วงเช้าและเย็น โดยไม่มีการจัดท าเอกสารควบคุมการใช้รถตามระเบียบทางราชการ ท าให้
ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ใช้รถเพื่องานราชการหรือไม่ หรือ เมื่อเสร็จส้ินการใช้งานในแต่ละ
วันได้น ารถมาเก็บรักษาท่ีโรงเก็บภายในหน่วยงานหรือไม่  

กรณีนี้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูลว่า : เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 การกระท าทุจริตและใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสท่ีตนมีอ านาจ
หน้าท่ีในการพิจารณาอนุมัติใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะท่ีเป็นรถ
ประจ าส่วนตัว 

“การใช้รถยนต์ไป-กลับ ที่พักเป็นประจ าส่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั้น ๆ หรือใช้
รถยนต์ไปในสถานท่ีอื่น เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวัน หรือไปท าธุระส่วนตัว ถือว่าเป็น
การใช้รถยนต์โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการกระท าการทุจริต ซึ่งต้อง
ถูกด าเนินคดีทางอาญาและทางวินัย นอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน และผู้อนุมัติเบิก-จ่าย ค่าน้ ามัน ก็จะถูกด าเนินการทางวินัยด้วย รวมท้ัง
เรียกเงินค่าน้ ามันท้ังหมดคืนราชการ” 

หากมีความจ าเป็นท่ีจะใช้นอกเหนือจากภารกิจท่ีได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้า 

ข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/content/838509 เข้าถึงเม่ือวันที่ 14 มิ.ย. 2560 
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กรณ ี: กำรใช้งบบริษัทยำไปประชุม สัมมนำ อบรม ดูงำน   
นายแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง จะเดินทางไปประชุม สัมมนา ต่างจังหวัด 

โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา ซึ่งนายแพทย์ดังกล่าวแจ้งวา่ บริษัทย าไม่มีความสัมพันธ์
กับตนภายในหน่วยงาน จะสัมพันธ์กับตนเฉพาะท่ีคลินิกเท่านั้น โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณา
อนุญาตให้ไปประชุม จึงขอใช้วันลาพักผ่อนเพ่ือไปประชุม 

กรณีนี้ ถือวา่เป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ.2543 ซึ่งออกตามความมาตรา 103 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 

“เร่ืองนี้ อาจมีการกระท ากันด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยคิดวา่ใช้วันพักร้อน ซึ่งถือเป็น
เร่ืองส่วนตัว และบริษัทยามีความสัมพันธ์กับตนเฉพาะท่ีคลินิกเท่านั้น การกระท าดังกล่าว 
จ าเป็นท่ีนายแพทย์ จะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องระบุด้วยว่า
ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ท้ัง
ในและต่างประเทศ หากแม้ผู้บังคับบัญชาจะไม่อนุญาต แม้จะใช้วันลาพักผ่อนก็ตาม” 

ข้อมูลจาก คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงสาธารณสุข 

กรณ ี: น ำรถหลวงไปใช้ในงำนแต่งลูกสำว   
อดีตคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่ง ส่ังให้เจ้าหน้าท่ีไปช่วยจัดเตรียมงานแต่งงาน

บุตรสาวของตน โดยน ารถยนต์ส่วนกลาง เกา้อี้ กล้องวิดีโอ โทรทัศน์ ขาตั้งกล้อง มอนิเตอร์ 
และกระถางต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการท่ีสังกัดอยู่ การกระท าดังกล่าว เป็นการ
เสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 151 และ 157 

ข้อมูลจาก หนังสือแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส านักงาน ป.ป.ช. 
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กรณ ี: กล้ำแย้งในเรื่องที่ไม่ถูกต้องไหม ?   

นายวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์ในหน่วยงานราชการได้วางแผน 
และออกกฎเกณฑ์การจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทท่ีเขาเป็นหุ้นส่วนอย่างลับ ๆ   

ถ้าท่านซึ่งอยูใ่ต้บังคับบัญชาของนายวิโรจน์ตรวจพบเข้า จึงต้องการที่จะรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการไว้ แต่กังวลว่าจะส่งผลต่อหน้าท่ีการงานของตน เร่ืองมาถึงวัน
สรุปผลบนโต๊ะประชุม ... ท่านจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป 

การกระท าของนายวิโรจน์ถือได้ว่าฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6 (3) ถือว่าเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบและเป็นการกระท าท่ีขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม หากเราเพิกเฉยอาจถือว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในเรื่องดังกล่าวได้ จึงควรเสนอความ
คิดเห็นคัดค้าน และให้บันทึกค าคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้เป็นหลักฐาน
ป้องกันการมีส่วนร่วมรู้เห็นในการกระท าดังกล่าว 

กรณ ี: กำรใช้ควำมสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ ?   

นายยานประมุข ได้รับการเสนอราคาพิเศษส าหรับค่าประกันรถยนต์ใหม่ 30 คันของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่ จากนายเสนอ ลูกพี่ลูกน้องของเขา พร้อมข้อเสนอการบริการประกัน
รถฟรีให้กับรถยนต์ส่วนบุคคลของนายยานประมุข  

ถ้าท่านเป็นนายยานประมุข ... ท่านจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป 

นายยานประมุขสมควรแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ี ต้องไม่รับข้อเสนอจาก
นายเสนอ และให้นายเสนอส่งเรื่องตามขั้นตอนปกติ และนายยานประมุขควรแจ้งหัวหน้าส่วน
ราชการว่าอาจมีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงไม่รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าท่ี/กรรมการในการ
ด าเนินการใด ๆ และหากนายเสนอเป็นผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นมา และยังจะให้บริการประกัน
รถฟรีอีก ถึงแม้ว่านายยานประมุขจะสามารถรับของจากนายเสนอได้ตามธรรมจรรยาจากความ
เป็นญาติ แต่ก็ควรแจ้งหัวหน้าส่วนราชการให้พิจารณาเพื่อป้องกันตนเองไว้อีกระดับหนึ่งด้วย 
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กรณ ี: ของขวัญปีใหม่   

นายพรปีใหม่ ผู้ประมูลงานสร้างตึกส านักงานของสถานท่ีราชการแห่งหนึ่งเดินทางมา
เพ่ืออวยพรปีใหม่ให้กับนายอ านวยในฐานะรองอธิบดี ผู้ดูแลโครงการการสร้างตึกที่นายพรปีใหม่
เคยประมูลได้ นายพรปีใหม่ยื่นกระเช้าผลไม้ พร้อมกับคะยั้นคะยอให้นายอ านวยรับซองเงินสดที่
เป็นสินน้ าใจเล็กน้อยส าหรับเพื่อน ๆ ข้าราชการในส่วนท่ีดูแลโครงการนี้ให้น าไปแบ่งกัน  

หากท่านเป็นนายอ านวย ... ท่านจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป 

ตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6 (1) “ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบ
โดยเฉพาะไม่เรียกร้องหรือยอมรับของขวัญของตนเอง รับให้ญาติ หรือให้คนอื่นรับแทนตน ไม่
ว่าจะก่อนหรือหลังการปฏิบัติหน้าท่ี ยกเว้นเป็นการให้โดยธรรมเนียมปฏิบัติ หรือท่ีให้ตาม
ประเพณีอย่างเหมาะสมแก่บุคคลท่ัวไป” โดยเฉพาะกรณีนี้เป็นการให้ “เงินสด” ด้วย จึงไม่ควร
รับไว้ ไม่ว่าเงินในซองนั้นจะมากกว่า 3,000 บาท หรือไม่ 

กรณ ี: เพรำะหน้ำตำดี ?   

นายตัณหา ผู้อ านวยการส านักในส่วนราชการแห่งหนึ่ง รับ พริ้มพราว เข้าเป็นราชการ
ในหน่วยงานของเขา ด้วยความท่ี พริ้มพราว เป็นคนหน้าตาดี คุยเก่ง มีความสามารถ จึงเป็นท่ี
ชื่นชอบของข้างราชการหนุ่ม ๆ ในหน่วยงานหลายคน รวมถึงนายตัณหา ท่ีให้ความสนิทสนม
และปฏิบัติเกินกว่าการเป็นหัวหน้าและลูกน้อง ต่อมาไม่นาน พริ้มพราว ได้รับการพิจารณาปรับ
ขึ้นเงินเดือนจนเป็นท่ีผิดสังเกต เพราะยังไม่มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ สร้างความงงงวยให้กับเพ่ือน
ร่วมงานเป็นอย่างมาก ...  

ตามประมวลจริยธรรมฯ ข้อ 6 (2) ข้าราชการต้อง “ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ”  แม้ในข้อนี้จะไม่ชัดเจนว่านายตัณหา และพริ้มพราว มี
ความสัมพันธ์กันฉันท์ชู้สาวหรือไม่ แต่การท่ีพริ้มพราวได้รับการปรับขึ้นเงินเดือนมากผิดปกติ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการขึ้นเงินเดือนของผู้ ใต้บังคับบัญชาคนอื่น ซึ่งอาจร้องเรียนต่อ
ผู้บังคับบัญชาท่ีเหนือขึ้นไป หรือร้องไปยังคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้พิจารณา
ความไม่เป็นธรรมดังกล่าวได้ และนายตัณหาอาจถูกร้องเรียนเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
และการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม อันเป็นโทษทางวินัยได้ 
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หำกท่ำนพบเห็นและมีหลักฐำนที่ท ำให้มั่นใจว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีของส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมทุจริต และปฏิบัติหน้ำที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง  

ซึ่งส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยแก่ประโยชน์ส่วนรวม  
ท่ำนสำมำรถประสำนเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงำนได้ดังนี้ 

 
1. ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 

- ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่  
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขานุการกรม  
ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามท่ี 6  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 

- ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.oie.go.th/plan/corruption 
2. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงอุตสำหกรรม (ศปท.อก.) 

- ทางโทรศัพท์ 02 202 3089 
- ทาง E-mail : acc.ops2@gmail.com 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) 
- เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย 

อ าเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 11000 
- หรือตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
- ทางโทรศัพท์ 0 2528 4800 ถึง 4849 

4. ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
- ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 

อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ท่ี 3 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

- ทางโทรศัพท์สายด่วน 1676 โทรสาร 0 2143 8341 
5. ศำลปกครอง 

- 120 หมู่ 3 แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 
- ทางโทรศัพท์สายด่วน 1355  
- ทางโทรศัพท์ 0 2141 1111 
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