
 
 

                     
 



 
คํานํา 

 
รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธจันทรโอชาไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย๑๑ดานอันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรมรวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

ปจจุบันหนวยงานตางๆเชนสํานักงานก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงานป.ป.ช.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงานป.ป.ท.) และองคกรตามรัฐธรรมนูญไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสการดํ าเนิน งานของหน วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕60ครอบคลุมประเด็นการประเมิน๕ดานอันรวมถึงการตอตานการทุจริตในองคกรซ่ึง
สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนผานกิจกรรมตางๆอันรวมถึงการให
ความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวยเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตนและเพ่ือนํา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสูการปฏิบัติใหเปนกลไก
สําคัญท่ีจะปองกันการทุจริตโดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ
องคการบริหารสวนตําบลภูหลวงจึงเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนเลมนี้ข้ึน
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนเลมนี้จะเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจ
แกขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลภูหลวงใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว
รวมท้ังเปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษาเพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมท่ีสุจริตโปรงใสและเปนสังคมท่ีทุกคนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาสรางสังคมไทยใหเปน
สังคมท่ีใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 
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“...มีคณุธรรมขอหน่ึงทีส่ําคญัซ่ึงทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ 

คือความสตัยสุจรติ 
ประเทศบานเมืองจะวฒันาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน 

ทานทั้งหลายจะออกไปรบัราชการก็ดีหรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี 
ขอใหมั่นอยูในคณุธรรม 

ทั้ง ๓ ประการคือสุจริตตอบานเมืองสุจรติตอประชาชนและสุจรติตอหนาท่ี 
ทานจึงเปนผูทีค่วรแกการสรรเสริญของมวลชนทั่วไป...”  

 

 

 

 

 

 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิตจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั 

        เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ 
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๑. เกร่ินนํา 
ปจจุบันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอรรัปชั่นถือไดวาเปนปญหาใหญท่ี 

เกิดข้ึนท่ัวโลกไมวาจะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลวหรือประเทศท่ีดอยพัฒนาตางตองเผชิญกับปญหาจากการ
คอรรัปชั่นและไดกลายเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดปญหาหนึ่งของหลายประเทศซ่ึงยังไมมีทีทาวาจะหมดไปท้ังยังทวี
ความรุนแรงและซับซอนมากข้ึนเรื่อยๆแมวาหลายประเทศไดกาวเขาสูความทันสมัยมีระบบการบริหารราชการ
สมัยใหมและมีการรณรงคจากองคกรของรัฐองคกรอิสระและภาคประชาชนแตทุกฝายตางเห็นพองกันวา
คอรรัปช่ันเปนปญหาท่ีนําไปสูความยากจนและเปนอุปสรรคท่ีขัดขวางการพัฒนาอยางแทจริงดังจะเห็นไดวา
ธนาคารโลกไดเล็งเห็นถึงภัยรายจากการคอรรัปชั่นวาเปนศัตรูหมายเลขหนึ่งในการพัฒนาประเทศและเปน
อุปสรรคสําคัญตอการแกไขปญหาความยากจนพรอมตั้งเปาหมายวาธนาคารโลกจะมุงดึงภาคีตางๆท้ังภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการแกไขปญหาการคอรรัปชั่นเพ่ือปูทางไปสูการกําจัดความยากจน
ใหหมดสิ้นไปภายในป๒๕๗๓ 

แนวคิดของคนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติและยอมรับไดดังนั้นหาก 
ใครโกงแลวทํางานเกงก็ถือวาพอรับไดจึงทําใหคนยินยอมท่ีจะเสียสละเงินเพ่ือซ้ือความสะดวกสิทธิพิเศษหรือตัด
ความรําคาญแมกระท่ังเกิดความคิดสีเทาประเภทกินตามน้ําหรือมีแนวคิดคานิยมความเชื่อท่ีวาคนโกงแตเกงดีกวา
คนซ่ือท่ีทํางานไมเปนซ่ึงการกระทําและความคิดเหลานี้ทําใหสังคมไทยกลายเปนสังคมท่ียอมรับการคอรรัปชั่นใน
แตละปพอคาและนักธุรกิจตองสูญเสียเงินใหกับการคอรรัปชั่นเปนจํานวนสูงซ่ึงเงินจํานวนนี้สามารถอํานวย
ประโยชนแกคนสวนใหญของประเทศไดหากไมกระจุกตัวอยู ท่ีกระเปาของคนบางกลุมทําใหรัฐตองจายเงิน
งบประมาณสูงกวาความเปนจริงประชาชนไดรับบริการท่ีไมมีคุณภาพนักลงทุนขาดความเชื่อม่ันในระบบราชการ
ไทยและมีการเรียกประโยชนตอบแทนจากนักลงทุนเพ่ือแลกกับการอนุญาตใหเอกชนดําเนินกิจการท่ีรัฐตองทําซ่ึง
รัฐก็ไมสามารถตรวจสอบการกระทําดังกลาวได 

จากสถานการณขางตนจําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความ 
พรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปช่ันเพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจาก
ตนเหตุตางๆท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่นโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมหรือ Conflict of Interest รวมท้ังใหตระหนักถึง
ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict of 
Interest) หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอนซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติท้ังมิติดานสังคม
การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 

ดังนั้นหากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปอง 
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติมีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือ
ประโยชนตอตนเองกลุมพรรคพวกพองเหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการและสราง
ความเสียหายตอประเทศชาติและประชาชนดังนั้นหนวยงานภาครัฐควรสรางความตระหนักและหามาตรการเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหาเพ่ือนํามาสูการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและคานิยมการสรางจิตสํานึกและเสริมสราง
จริยธรรมของเจาหนาท่ีและพนักงานของรัฐในการทํางานเพ่ือสวนรวมยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน
สวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ 

๒. การทุจริตและประพฤติมชิอบหรือการคอรรัปช่ัน 

๒.๑นิยามการคอรรัปช่ัน 
ศาสตราจารย Robert Klitgaardศาสตราจารยดานเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัย 

Claremont Graduate University (CGU) เมือง Claremont ประเทศสหรัฐอเมริกาไดนิยามความหมายของคํา
วาคอรรัปชั่นวาหมายถึงการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือใหไดรับประโยชนของตัวเองและ/หรือพวกพองแบงเปน Petty 
Corruption และ Grand Corruption คอรัปชั่นประกอบไปดวย Supply Side และ Demand Side ซ่ึง 
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เปนการสมยอมกันท้ังสองฝายเพ่ือใหไดประโยชนแกกันและกันและถือเปนเรื่องสาธารณะเพราะเปนการรบกวน
ระบบเพ่ิมตนทุนท่ีไมเปนธรรมใหกับสังคมและสงผลกระทบแกคนสวนใหญโดยเฉพาะคนจนซ่ึงมักไมมีทางเลือกใน
สังคมการคอรรัปชันแบงเปน In Cash และ In Kind ท้ังนี้ศาสตราจารย Robert Klitgaardตั้งสมการวาC = M + 
D - A โดยท่ี C = Corruption, M = Monopoly, D = Discretion, A = Accountability หมายความวา
การคอรรัปชันจะเกิดมากข้ึนถากฎระเบียบไมชัดเจนไมมีการตรวจสอบท่ีดีและหากอํานาจการตัดสินใจอิงตาม
การใชดุลพินิจสูง 

๒.๒ประเภทของการคอรรัปช่ัน 
ตามทัศนะของ Arnold Heidenheimerผูเชี่ยวชาญดานการคอรรัปชั่นไดแบงประเภทและระดับของการ
คอรรัปชั่นเปน๓ประเภทไดแก 

- ประเภทท่ีหนึ่งคอรรัปช่ันสีขาวไดแกพฤติกรรมประเภทท่ีประชาชนและผูนําในสังคม 
ยอมรับหรือยอมทนรับและเห็นวาไมควรลงโทษผูกระทําความผิดเพราะถือเปนเรื่องท่ีไมมีความสําคัญมากนัก
เนื่องจากเปนการรับผลประโยชนโดยอิงอยูกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอีกท้ังมิไดเกิดจากการ
เรียกรองจากผูรับเชน “การให” ซ่ึงเปนการแสดงน้ําใจของ “ผูนอย” ตอผูบังคับบัญชาหรือผูอยูในตําแหนงท่ีให
คุณใหโทษไดและการใหซ่ึงเปนการตอบแทนการปฏิบัติหรืองดเวนการปฏิบัติของผูท่ีอยูในตําแหนงและเปน
คุณประโยชนแกผูใหโดยผูรับมิไดเรียกรอง 

- ประเภทท่ี๒คอรรัปช่ันสีเทาไดแกพฤติกรรมประเภทท่ีในหมูผูนําเห็นวาเปนความผิดแต 
ประชาชนท่ัวไปไมแนใจวาจะเปนความผิดหรือไมกรณีนี้เปนการใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาประโยชนใหกับตนเอง
และพวกพองในลักษณะท่ีประชาชนสมยอมตอการใชอํานาจโดยมิชอบนั้นเชนการใหคาน้ํารอนน้ําชาการใหคา
นายหนาหรือเงินหักสวนลดราคาสินคาเปนตนซ่ึงพฤติกรรมประเภทนี้มีการจําแนกออกเปนการเรียกรองเอา
ประโยชนแทนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือเรงรัดงานใหรวดเร็วมากยิ่งข้ึนและการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือหา
ผลประโยชนอยางเต็มท่ีโดยมีผลประโยชนไดเสียกับบริษัทหางรานท่ีทําธุรกิจกับสวนราชการท่ีตนเองเปน
ผูรับผิดชอบอยู 

- ประเภทท่ี๓คอรรัปช่ันสีดําไดแกการคอรรัปชั่นท่ีท้ังฝายประชาชนและผูนําเห็นวาเปน 
ความผิดชัดเจนและควรไดรับโทษตามกฎหมายไดแกการใชอํานาจหนาท่ีหรือตําแหนงเพ่ือหาผลประโยชนสําหรับ
ตนเองหรือพวกพองโดยไมคํานึงวาผิดกฎหมายหรือไมพฤติกรรมนี้แยกไดเปนการใชอํานาจหนาท่ีเรียกรองเอา
ผลประโยชนจากผูกระทําผิดกฎหมายหรือผูตองการความสะดวกโดยไมคํานึงวาผูท่ีตนเรียกรองเอาประโยชนนั้น 

จะกระทําผิดกฎหมายหรือไมและการกระทําทุจริตคดโกงโดยไมคํานึงถึงความผิดตามกฎหมาย 
จนเปนการทําใหรัฐเสียหายโดยมีเจตนาฝาฝนกฎหมายหรือกฎระเบียบเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสําหรับตนเองและ
พวกพอง 

 
                                   …………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

กฎหมายและความรูทั่วไปเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑ 
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๑. ผลประโยชนทับซอน 
๑.๑กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.  
๒๕๔๒และท่ีแกไขเพ่ิมเติมมาตรา๑๐๐ , ๑๐๓และ๑๐๓/๑กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและ
สวนรวมไวเพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมออกจากกันไดหากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

๒) ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมดาของเจาหนาท่ีของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ไดกําหนดวาโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา๑๐๓แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
ไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย 
ธรรมจรรยากลาวคือการรบัทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆโดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
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๓) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
๓.๑) สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทาง 

การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ๙ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน๙ขอดังนี้ 
(๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดีซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

ทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
๓.๒) หมวด๒ขอ๕ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและยึดถือ 

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนโดยอยางนอยตองวางตนดังนี้ 
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนไมวาจะเปนญาติพ่ีนองพรรคพวกเพ่ือนฝูง 

หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้นหรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตาง
จากบุคคลอ่ืนเพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการเงินทรัพยสินบุคลากรบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทาง 
ราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืนเวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใดหรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซ่ึงกอใหเกิดความ 
เคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 

ท้ังนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลว 
แจงใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินจิฉัย
เปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชนหรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก   

ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับ 
ประโยชนสวนตนหรือสวนกลุมอันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาดตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชน
สวนรวมเปนสําคัญ 

๓.๓) หมวด๒ขอ๖ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัย 
ตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมโดยอยาง
นอยตองวางตนดังนี้ 

(๑) ไมเรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตน 
หรือญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือไมก็ตามเวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือ 

บุคคลอ่ืนจะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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๑.๒ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

๑) “Conflict of Interest” เปนภาษาตางประเทศซ่ึงเปนถอยคําท่ีไดรับการกลาวถึงอยาง 
กวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการ
ทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆซ่ึงไดสงผลกระทบตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวมดวยบรรดา
นักวิชาการและผูคนในสังคมไทยตางก็ไดใหคําจํากัดความหรือความหมายของคําวา “Conflict of Interest” ไว
แตกตางกันออกไปโดยแปลความวา“ผลประโยชนทับซอน” “ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ 
“การขัดกันแหงผลประโยชน” เปนตน 

ซ่ึงถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบอันเปนการกระทําท่ี 
ขัดตอหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) อีกดวย 

๒) สํานักงานก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 
สวนรวมหรือ Conflict of Interest วาหมายถึงสถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการพนักงานบริษัทหรือผูบริหารมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวมกลาวคือการท่ีเจาหนาท่ีของ
รัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชน
สวนรวมซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัวท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย
จนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิดตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากใน
สังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผล
เสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตอง
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะแตเจาหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวก
พองเปนหลัก  

๑.๓การเปรียบเทียบระหวางความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม (Conflict 
of Interest) กับคอรรัปชัน 

เพ่ือใหเขาใจและสามารถแยกแยะประเภทรวมถึงวิธีการปองกันไมใหตัวเองและบุคคลใกลชิดเขาไป
เก่ียวของจึงขอทําความเขาใจเชิงเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวางคอรรัปชันหรือการทุจริต 
ประพฤติมิชอบกับความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมซ่ึงกอใหเกิดผลประโยชน
ทับซอนดวยภาพตอไปนี้ 
๑.๔ประเภทของผลประโยชนทับซอน 
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทําท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนเปนไปในลักษณะตางๆดังนี้ 

๑) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชนคือการรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความเหมาะสม
ซ่ึงอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาท่ีการรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบเชนการลดราคาของท่ีซ้ือให
การเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอยตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีให
เอนเอียงหรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้นตัวอยางเชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญ
จากผูบริหารของบริษัทเอกชนเพ่ือชวยใหบริษัทตนไดรับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญของรัฐ /การท่ี
บริษัทแหงหนึ่งใหของขวัญเปนทองคํามูลคามากกวา๑๐บาทแกเจาหนาท่ีในปท่ีผานมาและปนี้เจาหนาท่ีเรงรัดคืน
ภาษีใหกับบริษัทนั้นเปนพิเศษโดยลัดคิวใหกอนบริษัทอ่ืนๆเพราะคาดวาจะไดรับของขวัญอีก /การท่ีเจาหนาท่ีของ
รัฐไปเปนคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและไดรับความบันเทิงในรูปแบบตางๆจากบริษัท
เหลานั้นซ่ึงมีผลตอการใหคําวินิจฉัยหรือขอเสนอแนะท่ีเปนธรรมหรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอบริษัท
ผูใหนั้นๆเปนตน 
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๒) การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือการหาประโยชนใหกับตนเองครอบครัวหรือพวกพอง

จากตําแหนงหนาท่ีเปนการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเอง 
ตัวอยางเชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทตนเองหรือบริษัทครอบครัวไดรับงานเหมาจากรัฐ
หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน/การท่ีเจาหนาท่ีในกระบวนการจัดซ้ือจัดจางทําสัญญาใหหนวยงานตนสังกัดซ้ือ
คอมพิวเตอรสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเองหรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนสวนอยู / ผูบริหารหนวยงานทํา
สัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซ่ึงเปนของเจาหนาท่ีหรือบริษัทท่ีผูบริหารมีหุนสวนอยูเปนตน 

๓) การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือการไปทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู
ประสบการณหรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 

ตัวอยางเชนการท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกษียณแลวใชอิทธิพลท่ีเคยดํารงตําแหนงในหนวยงานรัฐ
รับเปนท่ีปรึกษาใหบริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดตอประสานงานโดยอางวาจะไดติดตอกับหนวยงานรัฐไดอยางราบรื่น/
การวาจางเจาหนาท่ีผูเกษียณมาทํางานในตําแหนงเดิมท่ีหนวยงานโดยไมคุมคากับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย/การท่ี
ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีขององคกรดานเวชภัณฑและสุขภาพออกจากราชการไปทํางานในบริษัทผลิตหรือขายยา
เปนตน 

๔) การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือการเปนท่ีปรึกษาและการจาง
งานใหแกตนเองรวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชน
หรือเปนเจาของเองนอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ีไมใชอํานาจ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวยตัวอยางเชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตําแหนงหนาท่ีทางราชการ
รับจางเปนท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือใหบริษัทเอกชนท่ีวาจางนั้นเกิดความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขง / การท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐไมทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มท่ีแตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนืออํานาจ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตามกฎหมาย / การท่ีผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษท่ีเปนท่ีปรึกษา
หรือเปนผูท่ีทําบัญชีใหกับบริษัทท่ีตองถูกตรวจสอบเปนตน 

๕) การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทาง
ราชการหรือนําขอมูลไปเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆหรือนําขอมูล
ไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

ตัวอยางเชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบานจึงบอกใหญาติพ่ีนองไปซ้ือ
ท่ีดินบริเวณโครงการดังกลาวเพ่ือขายใหกับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน / การท่ีเจาหนาท่ีหนวยงานผูรับผิดชอบ
โครงขายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคมแลวแจงขอมูล
ใหกับบริษัทเอกชนท่ีตนรูจักเพ่ือใหไดเปรียบในการประมูลเปนตน     

๖) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชช่ัวคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตนเพ่ือประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชนตัวอยางเชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูมีหนาท่ี
ขับรถยนตของสวนราชการนําน้ํามันในรถไปขายและนําเงินมาไวใชจายสวนตนทําใหสวนราชการตองเสีย
งบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกวาท่ีควรจะเปนพฤติกรรมดังกลาวถือเปนการทุจริตเบียดบังผลประโยชนของ
สวนรวมเพ่ือประโยชนของตนเองและมีความผิดฐานลักทรัพย 

๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือการ
ใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบตัวอยางเชนการท่ีนักการเมือง
ในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนนสรางสะพานลงในจังหวัดโดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเอง
เปนชื่อสะพาน / การใชงบสาธารณะในการหาเสียง / การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของ
ตนเองเปนตน 
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๑.๕ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวมเปนผลมาจากการ
ไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัวและเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมีสาเหตุมา
จากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรมทุจริตดังนี้ 

๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการคือคนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวม
ออกจากกันไดอยางสิ้นเชิงดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวาขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนารังเกียจ 
(๒) ตําแหนงหนาท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชนสวนตัวจึงไมมีการแยกแยะระหวางประโยชน

สวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม 
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือไมแยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนา 

ไมทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือแยกแยะผลประโยชนสวนตัว
ออกจากผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน)  

๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณโดยเฉพาะบุญคุณทางการเมืองเชนการเอ้ือประโยชนใหผูเคย
สนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลักแตเปนการตอบแทน
ในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืนเชนการใหผลประโยชนหรือตําแหนงทางการเมืองเปนตน 

๓) มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุรายทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจายเชนมีภาระการใชจายในการ
รักษาพยาบาลหรือเลี้ยงดูครอบครัวฯลฯทําใหมีพฤติกรรมท่ีตองเขาไปเก่ียวของกับการกระทําผิดโดยสมัครใจหรือ
มีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชนสวนรวมเขาเปนประโยชนสวนตัวเกิดการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนรวมและ
ประโยชนสวนตวั 

๔) มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยมการมีผลประโยชนทับซอนทําให
ตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนสาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคมซ่ึงเปนลักษณะ “ตัวกูของ
กู” อันเปนคานิยมของสังคมท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยมการอยากมีอยากไดการรักษาหนาตาและยกหนาตาทางสังคมทํา
ใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากข้ึน 

๕) โครงสรางการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถวงดุลซ่ึงฝายตรวจสอบยังขาดความเขาใจ
และระบบยังไมมีประสิทธิภาพจึงเอ้ือตอการมีพฤติกรรมท่ีเปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุด 

๖) ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมายดังจะเห็นไดวาตัวบทกฎหมายยังไม
ตอบสนองตอสภาพปญหาและทันตอสภาวการณปจจุบันกลาวคือบทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ 
“ปองกัน” และ “ปองปราม” ผูท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาท่ีควร 

 



              -8-
 

 



 
 

 

 
 

  แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหมกีารฝาฝนบทบัญญัติมาตรา๑๐๐แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๑การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ)  
เม่ือบุคคลผูใดก็ตามมีความประสงคจะเขามาเปนเจาหนาท่ีของรัฐและเม่ือมีความประสงคเขามาเปนเจาหนาท่ีของ
รัฐในตําแหนงท่ีมีกฎหมายบัญญัติหามมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมเชนตําแหนงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูบริหารหนวยงาน
ภาครัฐการเตรียมการกอนเขาสูตําแหนงจึงมีความสําคัญยิ่งการไมเตรียมความพรอมจะทําใหบุคคลนั้นมีสภาพ
ปญหาสวนตนท่ีจะตองรักษาผลประโยชนสวนตนไวเม่ือเขามาเปนเจาหนาท่ีของรัฐการประกอบอาชีพบางอยางท่ี
ไดกระทําไวกับรัฐหรือการอยูในฐานะตางๆในธุรกิจการคาของเอกชนท่ีทําไวกอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐอาจจะเปน
สิ่งท่ีกฎหมายหามกระทําหรือหามดําเนินการเม่ือบุคคลนั้นไดเปนเจาหนาท่ีของรัฐดังนั้นเม่ือไมมีการเตรียมตัวใน
เรื่องนี้จึงเปนตนเหตุของการกระทําผิดกฎหมายและจะสงผลรายตอเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเชนการตองพนจาก
ตําแหนงการไดรับโทษจําคุกหรือท้ังจําท้ังปรับเปนตน 

กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐบุคคลนั้นๆจะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเองคูสมรสบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบางเม่ือครั้งท่ีตนเองอยูในสถานะของเอกชนท่ีไดทําธุรกิจหรือ
ทําการคาไวกับรัฐโดยจะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐการรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการ
ผูจัดการการถือหุนหรือการเปนหุนสวนผูจัดการหรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตางๆวามีหรือไมอยางไรและ
ตองสํารวจกิจการตางๆของคูสมรสรวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบวากอนเขาสูตําแหนงเปน
เจาหนาท่ีของรัฐตนเองและคูสมรสบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะจะตองดําเนินการตางๆท่ีเก่ียวกับการทําการคาการ
ทําธุรกิจนั้นๆอยางไรเม่ือไรภายในกําหนดระยะเวลาอยางไร 

๑.๒การปฏิบัติหนาท่ีหรือดํารงตนในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 
๑) เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงเชนตําแหนงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐตองไมดําเนินกิจการใดๆท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ
ประโยชนสวนรวมตามท่ีกําหนดไวในมาตรา๑๐๐แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเชนหามเจาหนาท่ีของรัฐทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐรวมถึงการหามมีสวนไดสวนเสียใน
สัญญาท่ีไดทํากับหนวยงานของรัฐและการหามเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในธุรกิจของเอกชนท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนั้นมี
อํานาจควบคุมกํากับดูแลตรวจสอบหรือดําเนินคดีการหามรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานหรือเขาเปน
คูสัญญากับรัฐท่ีมีลักษณะผูกขาดตัดตอนไมวาในทางตรงหรือทางออมรวมถึงการเปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือไดทําสัญญาในลักษณะดังกลาวและยังไดบัญญัติหามการเขาไปมีสวนได
สวนเสียในฐานะตางๆในธุรกิจของเอกชนซ่ึงรวมถึงการทํางานในฐานะพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนท่ีมี
ความเก่ียวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

๒)คูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใดๆท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไว
ดวย 

การทําความเขาใจกับคูสมรสใหปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความสําคัญหากไมสามารถทําความเขาใจกับคู
สมรสใหเขาใจในหลักการของกฎหมายไดแลวหรือเกิดความเขาใจในขอกฎหมายท่ีไมถูกตองหรือในกรณีท่ีคูสมรส
ไดกระทําโดยความเลินเลอพลั้งเผลอหรือรูเทาไมถึงการณและเปนการดําเนินกิจการท่ีเปนการตองหามตาม
กฎหมายในมาตรา๑๐๐การดําเนินกิจการของคูสมรสนั้นจะนํามาซ่ึงภัยและโทษกับเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
กลาวคือแมตนเองจะมิไดกระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติเปนความผิดไวแตหากปลอยปละละเลยไมใสใจกับการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสทําใหคูสมรสดําเนินกิจการตางๆตามท่ีกฎหมายหามเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นจะตองไดรับ 
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โทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคูสมรสโดยจะถูกระวางโทษจําคุกหรือปรับหรือท้ังจําท้ังปรับ

แลวแตกรณี 
ดังนั้นการทําความเขาใจกฎหมายมาตรา๑๐๐เพ่ือใหรูถึงขอหามกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐและขอหามมิ

ใหคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
จึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอเจาหนาท่ีของรัฐและคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆท้ังนี้เจาหนาท่ีของรัฐจะเพิกเฉย
หรือละเลยมิได 

๑.๓การดําเนนิกิจการในภายหลังท่ีพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึง๒ป)  
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา๑๐๐ไดบัญญัติหาม

เจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมโดยหาม
ดําเนินกิจการนัน้ตอไปอีกเปนเวลา๒ปนับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐใน
ตําแหนงนั้นๆแลวท้ังนี้การหามในสวนนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐดวย 
 

๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน 
คําแนะนําทานควรดําเนินการดังนี้ 
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆทานควรพิจารณาตอบคําถาม๓ขอนี้เพ่ือใชในการตัดสินใจวาจะ

รับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆคือ 
๒.๑เราควรรับหรือไม: ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราไมควรรับแตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถ

ปฏิเสธไดหรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ี
ปฏิบัติกันในสังคมอยางไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมท่ีจะรับอยางยิ่งดังนี้ 

• ถาเปนการใหเงินทานตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆหรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนเปนเงินไดเชนหุนพันธบัตรหรือล็อตเตอรี่ฯลฯลวนเขาขายการรับสินบนและเปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนท้ังสิ้น 
• ท้ังนี้หากไดรับการเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจากเงินส่ิงท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือใหพิจารณาวา
ทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเราและการเสนอของดังกลาวนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไมหรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐท่ีอยูบนพ้ืนฐานวาการกระทําและการตัดสินใจ
ใดๆจะตองกระทําดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม 

ดังนั้นองคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชนใหกับ
องคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืนทําใหสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีประชาชนมีตอรัฐและทํา
ใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 
๒.๒เราควรรายงานการรับหรือไม: ทานควรมีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
• ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรมเชนงานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับโบราณฯลฯ
แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้นๆเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคาเทาใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคานอยกวา๓,๐๐๐บาทไมตองรายงาน
หรืออาจเก็บเปนของตนเองไดท้ังนี้เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓ 

• ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน๓,๐๐๐บาทตองรายงานหนวยงาน
และลงทะเบียนไว 
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• ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง๓,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐บาทและเจาหนาท่ีมี

ความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆ
รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

•ถ าของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา๑๕,๐๐๐บาทใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกรเพ่ือใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสมองคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไปเชนของขวัญในการยายหนวยงานขณะดํารงตําแหนงเดิมของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานเปนตน 

•ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้งเม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา๓,๐๐๐บาทตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

•ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูรับบริการแมจะตางคนตางกลุมเพ่ือ
เปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดีแตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา๓,๐๐๐บาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

• ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนและองคกร
เอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติใน
การใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐหรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ 
๒.๓เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

• ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน๓,๐๐๐บาท 
• หากมีราคาทางการตลาดระหวาง๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐บาทสวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 
• หากราคามากกวา๑๕,๐๐๐บาทจะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการพิจารณา

ตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 

 

 
 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 

เจตนารมณ อะไรเปนเจตนารมณของการใหของขวัญหรือผลประโยชน 
กฎระเบียบ มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและ/หรือประโยชน 
ความเปดเผย มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 

คุณคา ของขวัญและหรือผลประโยชนมีราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมมีอะไรบาง 

อัตลักษณ ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 

เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 

 
 

 

 

เกณฑประกอบการตัดสินใจ 
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๓. กรณีตองเผชิญกับสถานการณที่เอ้ือตอการทําธุรกิจกับตัวเอง 
คําแนะนํา: ทานควรดําเนินการดังนี้ 

ปฏิบัติงานดวยความกลาหาญยึดม่ันความถูกตองดีงามและชอบธรรมปฏิบัติงานโดยไมยอมโอนออนผอน 
ตามอิทธิพลหรือเอ้ือประโยชนใดๆใหกับบริษัทรายใดรายหนึ่งแตใหยึดการดําเนินการตามข้ันตอนของกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวของในทุกข้ันตอนของกระบวนการอยางรอบคอบและเครงครัดและหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆก็ตามท่ีเขาขาย
การใชอํานาจหนาท่ีในตําแหนงหาประโยชนใหกับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพองซ่ึงเปนการใชอํานาจท่ีไมสุจริต
หรือเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอน 
๔. หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร 
การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามท่ีเขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติกรรมท่ีพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยอมสงผลใหถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระท่ังถึงไลออกข้ึนอยูกับ
ความรายแรงของการฝาฝนนอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆเขาขายการรับสินบนฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนได
วาขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆมีการรับผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายการมีพฤติกรรมดังกลาวซ่ึงมีผล
ตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบหากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวน
รวมในการรับโทษทางอาญาดวย 
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๑. การแจงเบาะแสเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูการมีผลประโยชนทับซอน 

เม่ือพบเห็นหรือประสบปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ี
เรียกวาผลประโยชนทับซอนควรดําเนินการดังนี้ 

๑.๑เม่ือเกิดข้ึนกับตัวเอง 
ควรพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนวาสวนรวมเสียผลประโยชนหรือไมหากสวนรวมเสียประโยชนทานควร

หลีกเลี่ยงเชนหากทานเปนคณะกรรมการพิจารณาจัดจางหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกลชิดทานควร
ถอนตัวจากการเปนคณะกรรมการฯหรืองดออกเสียงเนื่องจากการตัดสินใจของทานอาจสงผลใหการพิจารณาเกิด
ความเบี่ยงเบนแตหากเปนคนรูจักกันธรรมดาทานควรประกาศใหทราบวาทานรูจักบุคคลนั้นตอคณะกรรมการท้ังนี้
เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของทานและเพ่ือความโปรงใสดวย 

๑.๒เม่ือเกิดข้ึนกับผูรวมงานหรือคนใกลตัว 
ทานควรใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณีตางๆและผลหรือโทษของความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมรวมท้ังแนะนําวิธีการปองกันเพ่ือสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้หากทานพบเห็นและมีหลักฐานท่ีทําใหม่ันใจวาเจาหนาท่ีของรัฐทุจริตและปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชน
ของตนเองซ่ึงสงผลใหเกิดความเสียหายแกประโยชนสวนรวมทานสามารถประสานเพ่ือใหขอมูลกับหนวยงาน
ดังตอไปนี้ 

๑) หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําผิด 
๒) สํานักงานผูตรวจการแผนดิน 
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พรรษา๕ธันวาคม๒๕๕๐ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น๕เลขท่ี๑๒๐หมูท่ี๓ถนนแจงวัฒนะแขวงทุงสองหองเขตหลักสี่
กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพทสายดวน๑๖๗๖โทรสาร๐๒๑๔๓๘๓๔๑ 
๓) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงมหาดไทยถนนอัษฎางคกรุงเทพฯ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพทสายดวน๑๕๖๗ E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
๔) ศาลปกครอง 
๑๒๐หมู๓แจงวัฒนะแขวงทุงสองหองเขตหลักสี่กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐โทรศัพท๐๒๑๔๑๑๑๑๑ 

โทรศัพทสายดวน๑๓๕๕ 
๕) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงานป.ป.ช.)  
เลขท่ี๓๖๑ถนนนนทบุรีตําบลทาทรายอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี๑๑๐๐๐ 
หรือตูปณ. ๑๐๐เขตดุสิตกรุงเทพฯ๑๐๓๐๐ 
โทรศัพท๐๒๕๒๘๔๘๐๐ถึง๔๘๔๙ 
๖) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
๔๗/๑๐๑ถนนติวานนทตําบลตลาดขวัญอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท๐๒๕๔๗๑๗๑๑ 
Email: mail.fact2015@gmail.com  
๗) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
ถนนพระรามท่ี๖เขตพญาไทกรุงเทพฯ๑๐๔๐๐ 

โทรศัพท๐๒๒๗๑๘๐๐๐Email: webmaster@oag.go.th 
                                            ………………… 
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“งานราชการน้ันคืองานของแผนดิน. 
    ขาราชการจึงตองสาํเหนียกตระหนักอยูตลอดเวลาถึงฐานะและหนาที่ของตน 

แลวต้ังใจปฏิบัติงานทุกอยางโดยเต็มกําลังสติปญญาความสามารถ 
ดวยความสุจริตเท่ียงตรงและดวยความมีสติย้ังคิด 
รูวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดสิ่งใดควรกระทําสิ่งใดควรงดเวน 

เพื่อใหงานทีท่ําปราศจากโทษเสยีหายและบังเกิดผลประโยชนที่แท 
คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน.”  

 
 

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน 

เน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือนปพทุธศักราช๒๕๕๑ 
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 
 
 


