
 

 

 

 

 

 

 
คู่มือ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง 
 

 

 



 

(ก) 

ค าน า 

   ตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย 

๑๑ ด้าน ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการ

บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ          

มิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ

เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน 

  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น

องค์กรที่โปร่งใส่ ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-

Based Integrity and Transparency Assessment ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อ

วันพุธท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส่ให้

เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย จึงมีมติเห็นชอบการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น 

และด าเนินการเผยแพร่ จะเสริมสร้างจิตส านึกของบุคลากรในของมหาวิทยาลัยฯ ให้ตระหนักถึงความ

ซื่อตรง ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส่ และยึดหลักคุณธรรมต่อไป  

 

         คณะกรรมการด าเนนิงานตอบแบบส ารวจ 

         หลักฐานเชิงประจกัษ์ Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment 

          มนีาคม ๒๕๖๐ 

 

 

 

 



 

 

(ข) 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า                 (ก) 

สารบัญ                (ข) 

บทท่ี ๑  ความหมาย และความนิยามศัพท์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน        ๑ – ๖ 

           พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ปัจจัยทีท าให้เกิด 

           ผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

   

บทท่ี 2  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน        ๗ – ๘ 

 

บทท่ี 3  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     ๙ – ๑๔

   

บทท่ี 4  แนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีน าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑๕ 

 

รายนามคณะผู้จัดท า            ๑๖ 

 

ภาคผนวก             ๑๗ 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยจรรยาบรรณ 

         ของบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๒ 

บรรณานุกรม                     ๑๘ 

 

     

 



 

-๑- 
 

บทที่ ๑ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

   ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ

พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

    ที่มาของภาพ : คณะกรรมการจริยธรรม ส านักข่าวกรองแห่งชาติ,คู่มือการป้องกัน 

                        ผลประโยชน์ทับซ้อน:พฤษภาคม 2559 

 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interests) หมายความว่า สถานการณ์ท่ีบุคคลใน

ฐานะเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ ตนเอง แก่กลุ่มหรือแก่พวก

พ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์

สาธารณะ ทั้งนี้ ค าอ่ืนที่ที่มีความหมายถึง Conflict of Interests ได้แก่ ผลประโยชน์ทับซ้อน  ความขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ของ  ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึง คอร์รัปชันเชิงนโยบาย (นายภูมิวัฒน์ รัตนผล, 

ผู้อ านวยการส านักปราบปรามการทุจริตภาครัฐ) 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ”  หมายความว่า  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของ

รัฐ  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตาม

กฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจ หรือได้รับมอบหมายให้ใช้ 

 

ความขดัแย้งกนัระหว่าง 

 

ผลประโยชน์

ส่วนตน 

ผลประโยชน์

ส่วนรวม 



 

-๒- 

 

อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้ง

ขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และกิจการอ่ืนของรัฐ (พ.ร.บ.ปปช.ม.๔) 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์  

ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง

ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง

มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน

รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า

ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึด

ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรม

และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ

หน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

   “ความขัดแย้ง” (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อ

บุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง

ความคิดแนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 

   “ผลประโยชน์ส่วนตัว” (Private Interest) เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามี

คุณค่า   ที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้

คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์,๒๕๒๗:๑๕๔) 

 

“ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” (Conflict Of 

Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่

ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซ่ึงเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือ

ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน

และส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่ง

สาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชันเชิงนโยบาย คอร์รัปชันสีเทา 

 

“ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์

สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 



 

  -๓- 

 

   พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

   เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง  

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่  

   ๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ 

หน้าที่ท าให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 
    ๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว

รับเงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของก านัลจากร้านค้า 

 

  ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็น

คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

   ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์  

ของราชการท างานส่วนตัว 

   ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการท าข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ 

แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพ่ือแสวงหา 

ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

   ๖. การท างานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง 

ท างานอยู่ 

   ๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้ 

หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 เจ้าหนา้ที่รัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ ๒ สถานะ คือ ๑)เป็นผู้ใช้อ านาจรัฐ และ ๒)ประชาชน ในฐานะผู้ใช้

อ านาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะท าอะไรต้องมีกฎหมายให้อ านาจ และในฐานะประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะท าอะไรก็ได้ 

ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ดังนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการใดที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์

ส่วนรวม และเจ้าหน้าที่รัฐพ่ึงหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
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๑. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม

ออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง 

๒. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง 

๓. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย 

๔. มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอด เพ่ือลดการเผชิญปัญหา เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยาก

ได ้

๕. โครงสร้างทางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายตรวจสอบยังขาดความเข้าใจ 

และระบบการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ 

๖. ปัจจัยด้านกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันและป้องปราม 

 

 หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก 

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่ 

พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน  

บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง  

เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

   ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 

กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี 

วิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ  

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ 

เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

   ๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ 

จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ  

นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง  

ส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
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๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ 

ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่  

ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

  ๔.๑ ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ 

การปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

   ๔.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบาย 

ใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

   ๔.๓ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ 

ในทางท่ีผิด 

   ๔.๔ ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ  

ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 

ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

   (๑) มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 

(๒) กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๓) กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

   (๔) วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่  

จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

 

   การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

   จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ 

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ 

กระท าผิด 

   จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก ่

ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ 

เฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการ

สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 

 

 



 

-๖- 

 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target) 

   ๑. หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบาย 

และกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ  

การบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

   ๒. จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด 

ให้ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

   ๓. โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง  

ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

   ๔. นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

   ๕. มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๒ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่ง 

ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาว 

ของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบ 

คัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตั วเป็นกลางมิได้ 

ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น 

   ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการ  

ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย 

เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น 

ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัวออกจาก 

การเก่ียวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูงมาตรการของรัฐในการป้องกันความ

ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

   ๑. ก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 

   ๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 

   ๓. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 

   ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

   ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความ  

เหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ 

   ๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง  

เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระท าอ่ืนใดที่มีผลกระทบ 

ต่อส่วนรวม 

   ๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นต าแหน่งราชการ 

เป็นการป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์  

หลังออกจากต าแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยด ารง  

ต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 
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   หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ๑. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ 

   ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

กรอบการท างาน มี ๖ ขั้นตอน 

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 

  ๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกัน  

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

   ๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

   ๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน 

การจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

   รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ๑. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

   ๒. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

๓. ให้ความรู้แก่เจา้หน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 

๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

๕. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  

๖. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

 

 

 

 

 

 



 

-๙- 

 

บทที่ ๓ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

   มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ 

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

    (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือเนินคดี 

    (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ

หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล 

ควบคุมตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

    (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น  

หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

    (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ

ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์

ของธุรกิจ          ของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อ

ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

    เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป

ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 

    ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรค

สองโดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 

 



 

-๑๐- 

 

     มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้

ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้า

ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

    มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัด

หรือบริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด

หรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
   มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

บุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ 

จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

    บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่

พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

    มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตาม

ประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

บทลงโทษ 

    มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ

มาตรา ๑๐๓ ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

     กรณีความผิดตามมาตรา  ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตน

มิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 

   ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ จึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้              

โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้ 



 

-๑๑- 

 

    ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

    ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

    ข้อ ๓ ในประกาศนี ้

    “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

    “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา

หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตร         

บุญธรรม 

    “ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความ

บันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

   ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ 

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ 

ในประกาศนี ้

    ข้อ ๕  เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้

ดังต่อไปนี้ 

     (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวน 

ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

     (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

     (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ

ให้กับบุคคลทั่วไป 

    ข้อ ๖  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็น

ของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็น

ที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้ นรายงาน 

รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 



 

-๑๒- 

 

หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้น          

ไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้

นั้นสังกัดโดยทันท ี

    ข้อ ๗  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคา

หรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ 

เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร  

สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดย

ทันทีที่สามารถกระท าได้เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

    ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบัน

หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน

ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

    เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคย

ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 

 

   ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 

ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด 

ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง  

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธาน

กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจ

ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

    ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

    ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 



 

-๑๓- 

 

   ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการใน

การป้องกันปัญหา 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) 

หมวด ๒ 

   ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดย

อย่างน้อยต้องวางตน 

   (๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน

ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐและ

กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ 

อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการ เป็น

ลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 

  ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

   (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค

พวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ

ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

   (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวก

ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

   (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง

ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณี

มีความเคลือบแคลง หรือข้อสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 

หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด

แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

   (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน

จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 



 

-๑๔- 

 

  ข้อ ๖ ข้อราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่

กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

   (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง

ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี

หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

   (๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 

   (๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

  ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย อย่างตรงไปตรงมาโดย

อย่างน้อยต้องวางตน 

   (๔) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

   (๕) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด

แทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สิน

ของตน 

  ข้อ ๘ ข้อราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่

ประชาชนโดยอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 

   (๕) ไม่เอาประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ

และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

   (๖) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 

  ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง

เคร่งครัดและรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่างสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่  

และข้อมูลข่างสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยต้อง

วางตน 

   (๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

 

 



 

-๑๕- 

 

บทที่ ๔ 

แนวทางปฏิบัติกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 กรณีท่านพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม ควรด าเนินการดังนี้ 

 ๑. เกิดขึ้นกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวม

เสียประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง 

 ๒. เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงผลหรือโทษของ

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งแนะน าวิธีป้องกัน เพ่ือสร้าง

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

  

 กรณีท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่รัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์

ของตนเอง และท าให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย ท่านสามารถประสานให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้  

 ๑. หน่วยงานที่ต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 

 ๒. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๗๖ 

 ๓. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๗๖ 

 ๔. ศาลปกครอง โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๕๕ 

 ๕. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) โทรศัพท์ 

๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึง ๔๘๔๙ 

 ๖. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๑๑ 

 ๗. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑๖- 

 

รายช่ือคณะผู้จัดท า 

ผู้อนุมัติ 

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

ที่ปรึกษา 

อาจารย์ ดร.วิชัย  ชุ่มชื่น  รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ภูมิสถาปัตย์ และนิติการ 

 

ผู้ตรวจทาน 

นางสาวทิพย์รัมภา  เจิดสกุล  บุคลากรปฏิบัติการ 

 

ผู้จัดท า 

นางสาวพินท์นิภา  สุขสวัสดิ์  นิติกร 

 

ชือ่เอกสาร 

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

คณะกรรมการด าเนินงานตอบแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence-Based Integrity and 

Transparency Assessment ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑. อาจารย์ ดร.วินัย  ชุ่มชื่น            ประธานกรรมการ 

๒. นางสุนันท์  อุ่นตา     กรรมการ 

๓. นางสาวทิพย์รัมภา  เจิดสกุล    กรรมการ 

๔. นายวุฒิกร  ไชยพันธ์     กรรมการ 

๕. นางสาวรพินท์นิภา  สุขสวัสดิ์    กรรมการ 

๖. นางสาวธิชาภรณ์  จินจารักษ์    กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางสาวนุธิดา  ลายคล้ายดอก    กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 



 

 

-๑๗- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
-๑๘- 

 

 

บรรณานุกรม 

 

    คู่มือดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการ

จัดท าดัชนีวัดความโปร่งใส หน่วยงานภาครัฐ, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 

   ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงาน

ภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕,ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 

กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 

   ณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร

ภาครัฐที่มุ่งเน้นการด าเนินการในเชิงธุรกิจ”, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ, กรุงเทพฯ,๒๕๕๓. 

   พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ, “องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการไทย”, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง

ราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙. 

   

 
 

 

 


