


 
 
       
 
 
 
   
 

รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
มาตรการ วิธีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ข้อเสนอแนะ 

1.ปรับปรุง 
website และสื่อ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ
ของ อบต. 

1.ปรับปรุง website 
2.ปรับปรุงบอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 
3.จัดทำ QR Code 
เพื่อประชาสมัพันธ์
ข่าวสารตา่งๆ 

ผช.นักวิชาการ
ประชาสมัพันธ์ 
หัวหน้าสำนัก
ปลัด 

ต.ค64.- เม.ย. 
65 

1.จัดทำและปรับปรุง 
website เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
2.จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์
เพิ่มเตมิ 
3.จัดทำ QR Code การ
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ 

1.ควรเพิ่มการ
ประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึง 
www.bantok.net 
ให้มากข้ึน 

โครงการส่งเสริม
มาตรการสร้างความ
โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.จัดทำโครงการ
ส่งเสริมคณุธรรมและ
ความโปร่งใส 
2.จัดทำโครงการ
สร้างจิตสำนึกและ
ตระหนักในการ
ต่อต้านการทุจริตแก่
เจ้าหน้าท่ี 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าสำนัก
ปลัด 
นักทรัพฯ 
นักวิชาการ
ตรวจสอบ
ภายใน 
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1. ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2565 ณ ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านโตก และวันท่ี 
18 มีนาคม 2565 สำหรับ
การให้ความรู้และกิจกรรม
ของสมาชิกสภาฯ 

1.ควรมีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติตาม
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสอยา่ง
ต่อเนื่อง 

สร้างมาตรการการ
มอบหมายงาน 

1.สร้างความเข้าใจ
แก่ผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ต.ค64.- เม.ย. 
65 

1.ผู้บริหารประชุมหัวหน้า
ระดับกองเพื่อมอบนโยบาย
การมอบหมายงานให้เป็น
ธรรม 

1.ควรมีการ
ประชาสมัพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนได้ทราบ
อย่างทั่วถึง 

ปรับปรุงขัน้ตอนการ
ขออนุญาต 

ปรับปรุงขั้นตอนและ
สร้างแบบฟอร์มการ
ขออนุญาตที่ง่ายไม่
ยุ่งยาก 

งานพัสด ุ
งานจัดเก็บฯ 
งานสวัสดิการ
สังคมฯ 
งานประสาน
สาธารณูปโภค 
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1.ปรับปรุงขั้นตอนการขอรับ
บริการเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว 
2.ปรับปรุงคู่มือการขอรบัริ
การเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว 
3.จัดทำระบบการขอรับ
บริการผ่านระบบออนไลน์ 
และ QR Code  

1.ควรจดัทำ
ประกาศให้
ประชาชนทราบ 
2.แจ้งเจ้าหนา้ที่
ทุกส่วนทราบ 

ปรับปรุงแนวทาง
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

มอบหมายทุกส่วน 
ทุกคนปรับปรุง
ขั้นตอนการให้บริการ
ของคนเอง 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค64.- เม.ย. 
65 

1.เจ้าหน้าทีปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 

1.ควรจดัทำ
ประกาศให้
ประชาชนทราบ 
2.แจ้งเจ้าหนา้ที่
ทุกส่วนทราบ 

แนวทางการ
ให้บริการ 
การจัดทำประเมิน
ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ 

กำชับเจ้าหน้าที่ท่ี
ให้บริการ ให้บริการ
ด้วยความรวดเร็ว 
เป็นไปตามขั้นตอนท่ี
กำหนด 

เจ้าหน้าท่ีทุกคน ต.ค64.- เม.ย. 
65 

1.จัดทำรูปแบบการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
จากระบบแบบสำรวจเป็น
กล่องลงคะแนน 
2.จัดทำแบบประเมินความ
พึงพอใจในการให้บริการ ณ 
จุดบริการ เป็นประจำทึกปี 
เพื่อปรับปรุงกระบวนงานการ
ให้บริการ 

1.ตัวอย่าง
แบบสอบถามควร
มีจำนวนมากพอ 
2.ควรสอบถาม
ประชาชนทุกกลุ่ม
ที่มารับบริการ 

http://www.bantok.net/


แนวทางการ
ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ก่อนและ
หลังการอัพโหลด
ข้อมูล 

1.มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ข้อมูลทั้งก่อนและ
หลังการอัพโหลด
ข้อมูล 

เจ้าหน้าท่ี
เจ้าของเรื่อง 
และหัวหน้า
สำนักปลดั 
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หัวหน้าระดับกอง และ
หัวหน้าสำนักปลัดจดัประชุม
ช้ีแจงและมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบข้อมลูทั้งก่อนและ
หลังการดำเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

แนวทางการสร้าง
ช่องทางการ
ให้บริการ 

1.มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีจัดทำ
ช่องทางการให้บริการ
ต่าง 
2.ให้ความรู้เรื่องการ
จัดทำแบบการ
ให้บริการบน google 
form 

เจ้าหน้าทีทุกคน กุมภาพันธ ์65 1.หัวหน้าสำนักปลดัจัด
ประชุมและอบรมการใช้ 
google form เพื่อจัดทำช่อง
ทางการรับบริการ 
2.เจ้าหน้าท่ีดำเนินการจัดทำ 
QR Code ช่องทางการขอรับ
บริการระบบออนไลน์เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

1.เจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ google 
form ต้องเข้าไปดู
ข้อมูลทุกวันเป็น
ประจำเพื่อ
ตรวจสอบว่ามีผูม้า
ใข้บริการแบบ
ออนไลน์หรือไม ่

ปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันและมี
ความถูกต้อง 

มอบหมายเจ้าหน้าที่
ปรับปรุงข้อมูล 

นักทรัพยากรฯ กุมภาพันธ ์65 นักทรัพฯ ดำเนินการปรับปรุง
ข้อมูลผู้บริหารเป็นที่เรยีบร้อย
แล้ว 

 

มาตรการแสดง
เจตจำนงสจุริตของ
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารแสดง
เจตจำนงสจุริตใหม่ให้
มีความสอดคล้อง 

ผู้บริหาร กุมภาพันธ ์65 ผู้บริหารจัดทำเจตจำนงสุจรติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

มาตรการการมีส่วน
ร่วม 

สร้างความเข้าใจแก่
ผู้บริหารเพื่อสร้างกา
รมส่วนร่วมกับ
เจ้าหน้าท่ีทุกส่วน 

ผู้บริหาร มีนาคม 2564 
ถึงเมษายน 65 

ผู้บริหารเข้าร่วมมาตรการ
ส่งเสริมคณุธรรมและความ
โปร่งใส วันท่ี 18 มีนาคม 
2565 และในวันท่ี 25 
เมษายน 2565 

 

มาตรการจัดการ
ความเสีย่ง 

1.มอบหมายหัวหน้า
งานดำเนินการจดัการ
ความเสีย่งของงาน
ตนเอง 
2.มอบนัก
ตรวจสอบฯสรุปผล
เสนอผู้บริหาร 

หัวหน้าทุกส่วน 
นักตรวจสอบฯ 

ตามรอบเวลา นักวิชาการตรวจสอบฯ 
ดำเนินการตามรอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

 

มาตรการเสริมสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กร 

1.สร้างความเข้าใจ
แก่ผู้บริหาร 
2.จัดโครงการอบรม
หรือกิจกรรมการให้
ความรู้ การสร้างการ
ตระหนัก 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าทุกกอง 

มีนาคม 2564 
ถึงเมษายน 65 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และของสมาชิกสภาฯ 
ในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

1.ควรมีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติตาม
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสอยา่ง
ต่อเนื่อง 

มาตรการเสริมสรา้ง
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.สร้างความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าท่ีพนักงาน
จ้าง 
2.จัดโครงการอบรม
หรือกิจกรรมการให้
ความรู้ การสร้างการ
ตระหนัก 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าทุกกอง 

มีนาคม 2564 
ถึงเมษายน 65 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และของสมาชิกสภาฯ 
ในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

1.ควรมีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติตาม
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสอยา่ง
ต่อเนื่อง 

มาตรการเสริมสรา้ง
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

1.สร้างความเข้าใจ
แก่เจ้าหน้าท่ีพนักงาน
จ้าง 
2.จัดโครงการอบรม
หรือกิจกรรมการให้
ความรู้ การสร้างการ
ตระหนัก 

ผู้บริหาร 
หัวหน้าทุกกอง 

มีนาคม 2564 
ถึงเมษายน 65 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีเข้า
ร่วมมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 
เพื่อเสรมิสร้างวัฒนธรรม
องค์กร และของสมาชิกสภาฯ 
ในวันท่ี 18 มีนาคม 2565 

1.ควรมีการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติตาม
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสอยา่ง
ต่อเนื่อง 

 
 







 
 
       
 
โครงการเสริมสร้าง ความซ่ือสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565 
 
1.กิจการอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการที่ดี 
2.กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.การบรรยายให้ความรู้เรื่องจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                    กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกและการตระหนัก การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
นำโดย  นายปราโมช  ปักครึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ร่วมกับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านโตก ในวันที่ 25  เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
นำโดย  นายปราโมช  ปักครึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านโตก ในวันที่  25  เมษายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  กิจกรรมเสริมสร้าง และสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงรูปแบบการประเมินการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรม ‘งดรับ งดให้ ของขวัญ” 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

กิจกรรมประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ณ  จุดบริการ  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี  2565 
 
 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ    1.  ชาย     2.  หญิง 
2. อายุ      ต่ำกว่า 18 ปี     18-60 ปี    60 ปีข้ึนไป 
3. จบการศึกษาช้ันสูงสุด     

  1. ไม่ได้เรียนหนังสือ    2. ประถมศึกษา 
    3. มัธยมศึกษาตอนต้น    4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   

  5. อนุปริญญา / ปวส.    6. ปริญญาตร ี   
  7. สูงกว่าปริญญาตร ี    8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

4. ท่านมาติดต่อรับบริการเรื่อง 
  1. เบี้ยยังชีพ     2. จัดเก็บภาษี/รายได้      3. ร้องเรียน ร้องทุกข์  

    4. ขอข้อมูลข่าวสาร      5. ไฟฟ้า ถนน    6. ควบคุมการก่อสร้าง   
  7. น้ำเพื่อการอุปโภคบรโิภค   8. อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
           จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

ด้านกระบวนการขัน้ตอนการให้บริการ      
1. ขั้นตอนการให้บริการมีความรัดกุม      
2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา      
3. การให้บริการตามลำดับบตัรคิว      
ด้านช่องทางการให้บริการ      
4. ช่องทางการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก      
5. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอยีดของการให้บริการ      
6. วันเวลาการให้บริการมีความสะดวก      
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ      
7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ      
8. เจ้าหน้าท่ีตอบคำถามและให้คำแนะนำท่ีเป็นประโยชน์      
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ      
10. เจ้าหน้าทีใ่ห้บริการตามบัตรควิ      
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก      
11. อุปกรณ์ในการให้บริการ      
12. วัสดุอุปกรณม์ีจำนวนเพียงพอ      
13. สถานท่ีในการให้บริการมคีวามเหมาะสม      

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ…………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

คำช้ีแจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง  ตามความคิดเห็นของท่าน   
 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่าง ๆ  



 
 

การปรับปรุงระบบการให้บริการแบบออนไลน์ ผ่าน QR Code ขอรับถังขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอรับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                               ช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

การปรับปรุง www.bantok.net 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bantok.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทร 056711793 

โทร 0 5671 1793 
www.bantok.net 
 



สร้างระบบเข้มแข็ง ต้านทุจริต  

กฎหมายอย่างเดียวจงึไมส่ามารถปราบทุจรติได้ 

ต้อง อบรมลูกหลานให้เกรงกลัวกฎหมาย สัง่สอนคนให้มี

หิริโอตัปปะ ละอายต่อบาปเร่ิมที่จติสำนึกของตัวเองเปน็

พืน้ฐานผูม้ีอำนาจ ต้องทำตัวเป็นตัวอย่าง คนไทยต้องอยู่

อย่างมีความหวัง  

1.ผู้นำตอ้งมีจติสำนึกที่ด ีเป็นตัวอยา่งที่นา่เชื่อถือ

และประชาชน เช่ือมั่นว่าเปน็คนดี มีคุณธรรมความ

ซื่อสัตย์  

2.คอร์ปรัปช่ันต้องแก้ทัง้ระบบตั้งแต่วิธีการเลือก

คนเข้ามาสู ่การเมืองและเข้ามาเป็นเจา้หน้าที่ของรัฐตอ้ง

สรา้งอดุมการณ ์เพื่อชาติบา้นเมือง  

3.เลิกระบบอุปถัมป์ และความฟุ่มเฟอืยใน

รูปแบบต่างๆ  

4.หน่วยงานและเจ้าหนา้ที่ที่มหีน้าที่ปอ้งกันและ

ปราบปรามการ ทุจรติตอ้งเปน็อิสระ 

 5.ต้องจัดสวัสดิการและรายได้ใหด้ี  

6.ลงโทษผู้กระทำผิดทั้งผูใ้ห้ผูร้ับอย่างรุนแรง

เฉียบขาด  

7.โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 

 

 

 

 

 

Corruption 

ต่อต้านการทุจรติ สร้างจิตสำนึก

ไทยไม่โกง  หยุดคอรัปชั่นได้ ถ้าคน

ไทยร่วมใจกัน “ไม่จ่าย” สินบนแก่

เจ้าหน้าที ่เพื่อแลกกับความ

สะดวกสบายในการตดิต่อราชการ 

“ไม่เพกิเฉย” เมื่อพบเห็นการให้

สินบนแก่เจ้าหน้าที ่
 

หากพบเห็น การกระทำทุจริต 

ของข้าราชการและบุคลากรของรฐั   

แจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  

คอรัปชัน่ โทร   
 

 

 

 

 

 

พลังความดีสามารถแสดงออกได้หลายมิติ 
 

1. การไม่ดดูายต่อความไม่ยุตธิรรม หรอืการไม่

นิ่งเฉยตอ่ความไม่ ถูกต้อง เช่นการลุกขึ้นเปิดโปงการ

ทุจรติแม้จะเห็นวา่มีอนัตราย ต่อชีวติอยู่ข้างหน้า  

2. ความห้าวหาญที่จะเสนอแนวทางการบรหิาร

จัดการที่ดีกว่าซึ่ง จะช่วยลดการทุจรติแม้ว่าตอ้งเสีย่งต่อ

การขัดผลประโยชน์ของผู้ มอีทิธิพลซึ่งโกงกนิอยู่ในระบบ

เดิม  

3. ความกล้าแสดงจดุยนือย่างสรา้งสรรค์ในการ

ไม่ร่วมมอืกับการ ทุจรติ  

4. การชีแ้นะโดยใจสุจรติเพื่อให้เห็นช่องโหว่ของ

ระบบการ บรหิารที่อาจมีการทุจรติได้และเสนอแนว

ทางแก้ไขอย่างเปน็ รูปธรรม  

5. การเขา้ร่วมสนับสนุนผู้ริเริม่ต่อสู้กับการทุจริต

ในรูปแบบ ข้างต้นทัง้ 4 ขอ้ จนก่อให้เกดิพลังมวลชนอนั

เข้มแข็งในการตอ่สู ้กับกระบวนการทุจริตและระบอบฉ้อ

ฉล "กลไกการสง่เสรมิพลังความดี" การส่งเสรมิพลงั

ความดี ต้องประกอบด้วยกลไกต่างๆ ตอ่ไปนี้ รวมกันเป็น

อย่างน้อย ลำพงัข้อใดข้อหนึ่งจะไม่เพียงพอในการ ต่อสู้

กับการทุจรติ  
 
 
 

 0 5671 1793 
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จัดท ำโดย   
ส ำนักปลัด      

องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนโตก 
อ ำเภอเมืองเพชรบูรณ ์   จังหวดัเพชรบูรณ ์

 
 
 



ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests) ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ มิชอบในระดบัที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการในการป้องกันปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) 
ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น ความหมาย : สำนักงาน ก.พ. สถานการณ์
หรือการกระทำของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามา
เกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมืองและ นักธุรกิจเปน็
บุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือให้นักการเมืองช่วยเหลือ สนับสนุนธุรกิจของตน 
ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจำนวน
มากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพ่ือให้ตนเอง สามารถเข้ามาเป็นผู้กำหนด
นโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สำคัญคือทำให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง  

๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน”์ คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม 
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่
รวมถึงคนท่ีติดต่อ สัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อ
นั้นก็ถือ ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตน มี๒ ประเภท คอื ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และ
ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)  

๑. ผลประโยชน์สว่นตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน 
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ทีด่ิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง การ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจไมตรีอ่ืนๆ  

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชัง และ มี
ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ • หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะ
ของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญอันดับต้นแก ่ ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกดั
เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา 
อาสาสมัคร • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และ
ไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให ้
ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  

- ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
- ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  



– ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัดขอบเขตที ่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที ่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
– หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
– หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน - ป้องกันข้อครหาว่า

ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่  
– ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งงานใหม่ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน มี๓ ประเภท คือ  

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน  
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มี

ก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่ต้องทำ
ให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  

 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท  
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ เป็น

คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง ออกจาก
กันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน มักมีกลไก
ป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หน่วยงานที่มีกำลังคน
น้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดู
เหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหน้าที่ ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับ
ซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็น
กลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ ความหมายและประเภทของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็น
เหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจ กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอย
กันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน์ ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนที่บุคคล
ได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าท่ีจะสนองตอบความ ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจ
ให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนอง ความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์,2527:154) 

 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคล
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม ความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตำแหน่งหรืออำนาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทาง
จริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์ สาธารณะ คำอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำรงตำแหน่ง
สาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา  
 

ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)   



- Conflict of Interests เป็นรปูแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขต ต่างกัน 
- Conflict of Interests นำไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น 
- Conflict of Interests เกี่ยวกับการใช่อำนาจที่เป็นทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ 
- และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณา 

ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ  
-  

รูปแบบ (Conflict Of Interests) การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่   
- การรับของขวัญหรือของกำนัลที่มีค่าอ่ืนๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
- การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว 
- การที่หนว่ยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
- เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง 
- และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ  

การกระทำที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests ความหมาย รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือ
รับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร แล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจาก
ร้านค้า เป็นต้น ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่ 
เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s 
property for private advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทำงานส่วนตัว เป็นต้น ใช้
ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อ ที่ดักหน้าไว้ก่อน 
รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเอง ทำงาน เช่น เป็น
พนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา ทำงานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ 
ท างานหลังออกจากตำแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทำงานให้ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และ แผนของธนาคารชาติไปช่วย
ธนาคารเอกชนหลังเกษียณ  
 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน   
- การใช้ตำแหน่งไปดำเนินการเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
- ใช้ตำแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
- การรับผลประโยชน์โดยตรง 
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตำแหน่งหน้าที่การงาน 
- การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว 
- การนำข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
- การทำงานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน 
- การปิดบังความผิด 

 

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน   
- หาประโยชน์ให้ตนเอง 
- รับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ 
- ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน 
- ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
- รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
- ทำงานหลังออกจากตำแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 



- การให้ของขวัญ ของกำนัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 
- ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอ่ืน 
- ช่วยให้ญาติมิตรทำงานในหน่วยที่ตนมีอำนาจ 
- ชื้อขายตำแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของตน 
- รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน  การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit) 
- การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา 
- การทำงานหลังเกษียณ (Post-employment) 
- การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
- การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
- การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling) 
- การรับประโยชน์ต่างๆ  การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ 
- บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 
- หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน 
- ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง 
- การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกำกับดูแล 
- การที่คณะกรรมการฝากญาติพ่ีน้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกำกับดูแลอยู่ 
- ประโยชน์อันคำนวณเป็นเงินได้  การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
- การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
- การเข้าคำ้ประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
- การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
- การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด 
- การใช้สถานที่ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน 
- โดยปกติทางการค้า  การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดย

ปกติทางการค้า 
- การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอ่ืน  โดยปกติทาง

การค้า  การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอ่ืน 
- โดยปกติทางการค้า  การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอ่ืน ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่าย

น้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอ่ืน โดยปกติทางการค้า  
- ข้าราชการประจำ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง  การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การทำงานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม 
- การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ำมันด้วย 
- การนำบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจำ 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนำยาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง  การกำหนดมาตรฐาน 

(Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 
- ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล  การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ในการประมูลหรือการจ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าชา้
หรือพ้นกำหนดการ ยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น  



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  

(๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
(๒) จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจำเป็นต้องรับเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระทำได ้หากมีความจำเป็นต้องรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี...จะทำอย่างไร  แจ้งผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วนิิจฉัย  มีเหตุผล รับได้ - รับไว้  ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่า
ด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้ (๑) ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการ
ดำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้หรือกระทำในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ ในภาวะ
จำยอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 

แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความ
ว่า บุคคลดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบ คัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดย
ที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดำรง ตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นำไปสู่การกระทำความผิดแต่ ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยัง
มิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ประการ
ใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตาม การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์
ล่อแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนำให้เกิดการกระทำ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น ผู้มี
ส่วนในการตัดสินใจ งดแสดง ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คำปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย
เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าทำงาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือก ด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์ 
เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัว ออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้
ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื้ออำนวยต่อการเกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง 
สมชาย สามารถ แก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัว ออกจากการสอบ เพ่ือให้
สมชายสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก  
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ   

- มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง 
- การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง 
- การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อำนาจ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- การกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตำแหน่ง   
- การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน 
- การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อำนาจ 

 

แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
- หลักนิติธรรม 
- หลักคุณธรรม 
- หลักความโปร่งใส 
- หลักการมีส่วนร่วม 



- หลักความรับผิดชอบ 
- หลักความคุ้มค่า 
- หลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  

แนวทางการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต (ANTI CORRUPTION) หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good 
Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ธรร
มาภิบาล จะมีคำว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต 
เที่ยงธรรม) A = Activeness ขยันตั้งใจทำงาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช) M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน D = Democracy มีใจ/การกระทำเป็น ประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคล ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นที่
ไว้วางใจ เช่น ผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กร ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่งทำให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากอคติได้ การขัดกันของผลประโยชน์นี้
สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่ เหมาะสมต่าง ๆ และสามารถทำให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการ
ตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนตั้งแต่ต้น ด้วยการที่ผู้ได้รับเลือกตั้ง/แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าที่
สาธารณะต้องขาย หุ้นในบริษัทลาออกไปและลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทก่อนที่จะเข้า รับตำแหน่งทางการเมือง 
หรือโอนหุ้นของเขาให้ทรัสต์พิเศษเป็นผู้จัดการลงทุนให้ที่เรียกว่า BLIND TRUST ทรัสต์นี้จะมีอำนาจที่จะซื้อขายหุ้น โดยไม่
จำเป็นต้องแจ้งนักการเมืองเจ้าของหุ้นว่า ขายอะไรออกไป และไป ลงทุนซื้อหุ้นอะไรแทน เพ่ือที่ว่านักการเมืองเจ้าของหุ้น
เดิมจะได้ไม่มีแรงจูงใจที่จะหาทางเอประโยชน์ให้กับ บริษัทที่เขาถือหุ้นอยู่ หลายประเทศมีกฎหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่ง
การเมืองและครอบครัวต้องโอนหุ้นให้ทรัสต์ ไว้ชัดเจน รวมทั้งห้ามผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องที่จะเอ้ือ
ประโยชน์ให้บริษัทที่ตนถือหุ้นอยู่ด้วย  

2. การรายงานและเปิดเผย (Disclosure) สถานการณเ์ป็นเจ้าของทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทาง การเมือง
ข้าราชการระดับสูงและคู่สมรสตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่ง และหลังจากพ้นตำแหน่ง หรือต้องรายงานทุก ปีเพ่ือแสดงความ
โปร่งใสให้สาธารณชนรับทราบว่า เขาไม่ได้ปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินและไม่ได้ใช้ตำแหน่งทาง การเมืองหรืการเป็นเจ้าหน้าที่
รัฐหาประโยชน์จนมีทรัพย์สินสูงขึ้นกว่าอัตราการลงทุนโดยปกติ ในบางประเทศที่คณะกรรมการตรวจสอบปราบปราม
คอรัปชั่นที่เข้มแข็ง ถ้าคณะกรรมการสงสัยว่า เจ้าหน้าที่รัฐคนใด มีทรัพย์สินและการบริโภคท่ีร่ำรวยผิดปกติ เจ้าหน้าที่รัฐนั้น
ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สิน ที่เพ่ิมข้ึนด้วยวิธีการลงทุนที่สุจริตวิธีใด หากพิสูจน์ไม่ได้ อาจถูกฟ้องยึดทรัพย์สินส่วนเกิน
และ/หรือถูกลงโทษได้  

3.การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดเว้น (Recusal) การเข้าร่วมพิจารณาเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น ถ้า
คณะกรรมการของหน่วยงานรัฐกำลังพิจารณาจะว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนหรือให้บริษัทเอกชนเข้า มาประมูลรับงาน 
และมีกรรมการบางคนท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท กรรมการผู้นั้นต้องงดเว้นไม่ เข้าร่วมการพิจารณา เพ่ือ
ป้องกันการลำเอียงจากการหาผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งในการพิจารณาจ้างคน กรรมการที่มีญาติพ่ีน้องของตนลงรวม
สมัครก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก  

4. การให้บุคคลที่สามเป็นผู้ประเมิน (Third party Evaluation) เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หากผู้มีอ านาจ
จะเป็นฝ่ายประเมินเสียเอง เช่น การที่หน่วยงานรัฐจะเวนคืนที่ดินจากราษฎรเพ่ือสร้างเขื่อน หากหน่วยงานรัฐประเมินราคา
เวนคืนเอง ก็อาจจะประเมินให้ต่ำ เพ่ือที่ตนเองจะได้จ่ายน้อยในกรณีเช่นนี้ควร ให้มีหน่วยงานที่มีอิสระและเป็นกลางเป็นผู้
ประเมิน  

5. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมหรือหลักเกณฑ์ทางการสำหรับนักการเมือง ข้าราชการและ อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ เป็นแนวทางชี้ว่าบุคคลที่ตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องดูแลผลประโยชน์ สาธารณะควรจะทำ
อะไรหรือไม่ ทำอะไร ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือที่สาธารณชนจะได้รับ ทราบและจับตามาอง และ
บุคคลนั้นจะมาอ้างภายหลังว่าเขาไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่อง ทุจริตไม่ได้ เช่น เจ่าหน้าที่รัฐไม่ควรรับ
ของขวัญ ของกำนัลที่มีราคาจากบุคคลภายนอกที่มีโอกาสมีส่วน เกี่ยวข้องกับการได้ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ 
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน ท้องถิ่นอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของเอกชน ซ่ึง
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ 
ดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้น
แต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว
ยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ ความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา ด้วย  

บทกำหนดโทษ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 
๑๐๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรค
สาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย ในการที่คู่สมรสของตนดำเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ 
วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 21 ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยที่มาตรา 
๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัต ิ
หน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคด ี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ ราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน ท้องถิ่น อันมีลักษณะ



เป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ 
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก า กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด อยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจะขัดหรือ แย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ทั้งให้นำ
บทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่า การดำเนินกิจการ ของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการ
ดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความในมาตรา ๑๐๑ ยังให้นำบทบัญญตัิมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนิน
กิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จำนวนหุ้น ทั้งหมดท่ีจำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  

ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐตำแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้ ๑. นายกรัฐมนตรี ๒. รัฐมนตร ีทัง้นี้
ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔  
                    โอภาส อรุณินท์  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 22 ๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเรื่องกำหนด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ต้องห้ามมิให้เนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย
ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ได้กำหนด
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที ่ ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความใน
บทบัญญัติ ดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการ ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวนัที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้
ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นตำแหน่ง ที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพ่ือให้การ บังคับใช้
กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีที่มาจากการกระทำความผิดอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึง
กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความใน บทบัญญัติดังกล่าวเพ่ิมเติม อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและ เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำ
ได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนด
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องห้ามมิให้ ดำเนินกจิการตามมาตรา ๑๐๐ เพ่ิมเติมจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
ซึ่งได้กำหนดไว้แล้วตาม ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 
ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น ๒. รองผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจาก
วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  



                 ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  
ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 23 ๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติจึงกำหนด หลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓”  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับ

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือ ให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา
หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตร
บุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้  

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม ฐานานุรูป  
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า ในการรับจาก แต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ บุคคลทั่วไป  
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็น ของส่วนตัว หรือมี หรือ

มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือ รักษาไมตร ี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรบั
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น ว่าไม่มีเหตุ ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยทันที คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หน้า 24  

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ 
กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน 
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ ผู้ให้โดยทันทีในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้
ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น สิทธิของหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์
ดังกล่าวเลย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น หวัหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็น กรรมการ หรือ



ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจ
แต่งตั้ง ถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร อิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรง
ตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือดำเนินการตามความในวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่
กรณีเพ่ือดำเนินการ ตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง  

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้บังคับ แก่
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓  
                   โอภาส อรุณินท์  
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
 
3.๑ การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความ

ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดำเนินการ ดังนี้  
3.๑.๑ เมื่อเกิดข้ึนกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวม เสีย

ประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคล 
ใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจของท่านอาจส่งผล ให้การ
พิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักบุคคล นั้นต่อ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพ่ือความโปร่งใสด้วย  

3.๑.๒ เมื่อเกิดข้ึนกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผล
หรือโทษ ของความขัดแย้ง กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกัน เพ่ือ
สร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และ
ปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพ่ือให้
ข้อมูล กับหน่วยงานดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำผิด / สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ศูนย์ดำรงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย/ ศาลปกครอง/ สำนักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 
/ มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

3.๒ ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระทำที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือฝ่าฝืน ประมวล จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความ รับผิดชอบของหน้าที่ ให้ข้าราชการยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 
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