
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
เพื่อปอ้งกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
((CCoonnfflliicctt  ooff  IInntteerreessttss::  CCOOII))  

 

ปรบัปรงุป ี2564 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 



                                     ค ำน ำ 

ปัจจุบันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลายเป็นปัญหาส าคัญซึ่งน าไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชันที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาประเทศซึ่งหากต้องการจะหาทางป้องกันให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
จ าเป็นต้องเร่งสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือเกิดผลประโยชน์ 
ทับซอ้น 

คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ได้รวบรวม
ความรู้ทั่วไปหลักการ แนวคิด และข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ของบุคลากรในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ทราบ
และถือปฏิบัติตามคู่มือเล่มนี้โดยเคร่งครัด 

ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่ มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งสามารถหลีกเลี่ยงไม่ด าเนินการใด ๆ 
ที่เรียกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนร่วม ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบ อันจะเกิดผลดีต่อองค์กร
และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  
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 เรือ่ง                      หน้า
         

      บทที ่1 ความหมายและองค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน 1.            
  หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 

  ผลประโยชน์ส่วนรวม 

      บทที ่2 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน 3. 
 แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

      บทที ่3 การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ 11. 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
 ส่วนรวมกับการทุจริตคอร์รัปชัน 

      บทที ่4 แนวทางการจัดการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน 12. 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน 
 และผลประโยชน์ส่วนรวม  
 

      บทที ่5 การรับมือกับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน 20. 
 แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 

 22. 



 

                         บทน ำ 

การด าเนินการที่ผ่านมาของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมและป้องกันการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิเช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้มีการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรมและประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน การยกย่องเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 

ในการนี้ เพ่ือเป็นการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเชิงเสริมสร้าง 
และป้องกัน ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็น 5 บท ซึ่งจะเป็นการให้ความรู้
เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ รูปแบบ ตัวอย่างพฤติกรรมของผลประโยชน์
ทับซ้อนและเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท าขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพที่ดีทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ เพ่ือจะได้มีแรงขับเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมให้ก้าวสู่ความส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็นส่วนหนึ่งให้ท่านมีความรู้ความเข้าใจ ปลูกจิตส านึกในด้านคุณธรรม
จริยธรรมและร่วมกันต่อต้านการทุจริต เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
สืบไป 
 

 
 

   

ทั้งนี้ หากพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจว่า บุคลากรในสังกัดกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ 
ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถประสาน
หรือแจ้งเบาะแสเพ่ือให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ ได้แก่ 

 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด 
 ส านักงานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 
 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2540 อาคาร 

รัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่ง 
สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์สายด่วน 1676  

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

 เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ 
ตู้ ปณ.100 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 02-528 4800 ถึง 4849 

 ศูนย์ด ารงธรรม 
 กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์สายด่วน 

1567 
 ศาลปกครอง 
 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210 โทรศัพท์สายด่วน 1355 โทรศัพท์ 02-141 1111  
 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 02-271 8000    

 
 

 21. 



 

 

 

                              บทที่ 5 
                    การรบัมือกบัผลประโยชนท์ับซ้อนหรือ 
        การขดักนัแห่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

 
กรณีเกิดขึ้นกับตัวเอง  ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวม

เสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์ควรหลีกเลี่ยง เช่น หากเรา
เป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคล
ใกล้ชิด เราควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง เนื่องจาก
การตัดสินใจของเราอาจมีผลท าให้การพิจารณาเบี่ยงเบน  แต่หากเป็นเพียง 
คนรู้จักธรรมดา เราควรประกาศให้ทราบว่าเรารู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเราและเพ่ือความโปร่งใส 

 

 

กรณีเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว  เราควรให้ค าแนะน าด้วย 
การอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่างๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะน าวิธีการป้องกัน 
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

 วิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ ก็คือ การไม่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวตั้งแต่ต้น การหลีกเลี่ยง
สภาวการณ์การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถ้าสามารถหลีกเลี่ยงได้ เป็นวิธีการ
รับมือกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ที่ดีที่สุด แต่หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ควร
หยุดการด าเนินการและไม่ร่วมพิจารณาวินิจฉัยหรือลงมติ หรือหากต้อง
พิจารณาวินิจฉัยหรือลงมติในเรื่องที่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ให้พิจารณา
วินิจฉัยหรือลงมติไปโดยยึดหลักเหตุผล โปร่งใส เปิดเผยและสามารถอธิบายได้ 

บทที ่1 

                 ความหมายและองค์ประกอบของผลประโยชนท์ับซ้อน 
       หรอืการขดักนัแห่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

                                Conflict of Interest (COI) 

        ความหมายของผลประโยชนท์บัซ้อน 

 ค าว่า “Conflict of Interest” มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค าอาทิ
เช่น  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ” หรือ “การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ ” “การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” เป็นต้น ซึ่งถ้อยค าเหล่านี้ 
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท าที่ 
ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

 ส านักงาน ก.พ. ได้ให้ค าจ ากัดความของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์  หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่า 
จะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วน
ตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตน อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท าดังกล่าว
อาจจะเกิดขึ้นอย่าง รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาและมีหลากหลาย
รูปแบบไม่จ ากัดอยู่ เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่น ๆ ด้วย ดังจะกล่าวต่อไปในบทที่ 2 
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ดังนั้น การขัดกันแห่งผลประโยชน์จึงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคล ซึ่งอาจจะละเมิดต่อจริยธรรมและกฎหมาย เนื่องจากผลประโยชน์ 
ส่วนตนได้เข้ามาแทรกแซงการใช้ดุลพินิจหรือกระบวนการตัดสินใจท าให้ 
ผู้พิจารณาต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ อันท าให้เกิดความ
เสียหายแก่ผลประโยชน์ของหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งเป็นผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือสาธารณะ  

     ลกัษณะและองคป์ระกอบของผลประโยชนท์บัซอ้น หรือ 
 การขัดกนัแหง่ผลผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

จากความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าวมาข้างต้น สามารถจ าแนกลักษณะ
และองค์ประกอบได้ดังนี้ 

 ต้องมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ของส่วนรวมอยู่ 
 บุคคลนั้น ๆ จะเป็นบุคลากรในภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ 
 ประโยชน์ส่วนตนนั้น อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดก็ได้ 
 ประโยชน์ส่วนตนนั้น หมายความรวมถึงประโยชน์ของบุคคลอ่ืน 

ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วย 
 การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

มิได้หมายความว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันเสมอไป 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยหลักการพ้ืนฐานเป็นเรื่องศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม 
 ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจเป็นได้ทั้ง 

การกระท าที่เป็นความผิดในตัวเองหรือเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้ามก็ได้ 
 

3. เราสามารถเกบ็ไวเ้องได้หรอืไม ่

 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่า 
ไม่เกิน 3,000 บาท  

 หากมี ราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15 ,000 บาท 
ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บ
ไว้เองได้หรือไม ่

 หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของ 
ส่วนราชการและส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร 

4. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร 

การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
มีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับ
ความร้อยแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน 
อาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 

เกณฑป์ระกอบการตดัสนิใจ 
ประเด็น การตดัสินใจ 

เจตนารมณ ์ อะไรเป็นเจตนารมณ์ของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบยีบ มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญ 

และ/หรือ ประโยชน์ 
ความเปิดเผย มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา่ ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีราคาเท่าใด 
หลักจรยิธรรม มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ มีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ ์ ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร 
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 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 
– 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วน
ราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆรับทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือไม ่

 ถ้าของขวญัหรอืผลประโยชนม์คี่าทางการตลาดมากกวา่ 15,000 บาท 
ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความ
เหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เก็บรักษาของไว้เป็นกรณี ไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะด ารง 
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์
ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง 
เมื่อรวมกันทั้ งปีมีค่ามากกว่า  3 ,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี 
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือการขอบคุณจาก
ผู้รับบริการ (ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้งอาจท าให้
เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธ
การรับ 

 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ 
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 

                                    บทที่ 2 
                             รปูแบบของผลประโยชนท์บัซอ้นหรือ 
               การขดักันแหง่ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 
 

เนื่องจากอาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้บริการสาธารณ 
เป็นภารกิจที่จะต้องพบปะกับผู้คนหลากหลายวาระและโอกาส การปฏิบัติงานจึง
อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีจิตส านึก 
ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน
อยู่เสมอ มิฉะนั้นแล้วอาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลปกระโยชน์ส่วนรวม ดังตัวอย่างต่อไปนี้              

1. การรับสินบน การรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด 
การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสมอาจส่งผล

กระทบต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ 
เช่น การลดราคาของที่ซื้อ การมอบตั๋วหนัง การมอบตั๋วพาหนะเดินทาง การเลี้ยง
อาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผล
ต่อผู้รับของขวัญและท าให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะที่เอ้ือเฟ้ือ
ประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

ตัวอย่างที่ 1. บริษัท A ให้ของขวัญมูลค่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าของ 
กรมสรรพกรในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัท A 
เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 

ตัวอย่างที่ 2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของ
บริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ 

 
 

 3. 

 14. 

 18. 



ตัวอย่างที่  3. การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการขอ
บริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัท
เหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปใน
ลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 

ตวัอย่างที่ 4. นาย B เป็นนายกเทศบาลต าบลมีภรรยาประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างได้ยื่นข้อเสนอให้ก านันช่วยเหลือในเรื่องการขุดคลองเพ่ือให้
บริษัทภรรยาของนาย B ได้รับการประมูลงานในโครงการแล้วนาย B ตกลงจะ
มอบทีวีสี 29 นิ้ว ให้กับก านันและพวกทุกคน 

การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐตามตัวอย่างทั้งสองดังกล่าว ถือเป็นความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะ
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการหาผลประโยชน์ตนเองเพราะใช้ต าแหน่งในหน้าที่ 
ของตนให้ประโยชน์กับบริษัทเอกชนโดยหวังสิ่งตอบแทน 

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) 

การท าธุรกิจกับตัวเอง คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว 
หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตัวเอง 

ตัวอย่างที่ 1. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะท าสัญญา
จ้างบริษัทที่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของ
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าบริษัทตนเองหรือบริษัทของ
ครอบครัวได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

ตัวอย่างที่ 2. ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหาประโยชน์
ให้กับตนเองจากการเก็งก าไรราคาที่ดินทั้งในรูปแบบของการใช้ข้อมูลภายใน 
ไปซื้อที่ดินไว้ก่อนหรืออาจเป็นรูปแบบที่ก าหนดให้ตั้งโครงการในพ้ืนที่ที่ตนเอง 
มีที่ดินอยู่ เพ่ือจะได้ขายที่ดินของตนเองให้แก่รัฐ ในราคาที่สูง 

 

 ถ้าเป็นการให้เงิน ต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสด
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น พันธบัตร หุ้น หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ 
ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรน ามาเป็น
เหตุผลในการตัดสินใจ คือ ให้ พิจารณาว่า ท าไมเขาจึ งเสนอของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐที่อยู่บน
พ้ืนฐานว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง 
ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มา
แสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือ
บุคคลอ่ืน ท าให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐและท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมในสังคม  

2. เราควรรายงานหรือไม่  :  มีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 

 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น 
งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า
ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าน้อย
กว่า 3,000 บาท ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่ งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดที่มีค่าเกิน 
3,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
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         ค าแนะน าในการพจิารณาเกีย่วกบักรณกีารให ้– การรับของขวญั 
                             หรอืผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏบิตัิ 

 อะไรคือของขวญัหรอืผลประโยชน์อืน่ใดทีใ่ชใ้นความหมายนี้ ?? 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ 
(เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ 

 ของขวัญหรือผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรือ
อาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า
บริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น 
ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้า
หรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

 ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts 
and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะ
ซื้อขายได้ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การ
เข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอ่ืน ๆ 

1. เราควรรับหรือไม่  :  ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ 
แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสม 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน 
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง 

ตัวอย่างที่ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญา 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน  (PC) จ านวน 200 เครื่อง 
จากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ 

ตัวอย่างที่ 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะผู้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทห้างร้านในการยื่นซองประกวดราคา 

ตัวอย่างที่ 5. ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงาน
กับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ่นส่วนอยู่ 

การกระท าดังกล่าว ถือเป็นความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งถึง
ประโยชน์สาธารณะเป็นส าคัญ แต่กลับหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว พวก
พ้องจากต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองด ารงอยู่ 

3. การท างานหลังเกษียณ (Post – Employment) 

การท างานหลังเกษียณ คือ เป็นการท างานหลังจากออกจากงานหรือ
ต าแหน่งเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลที่ เคยด ารงต าแหน่งมารับ
งานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

ตัวอย่างที่ 1. ผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมรับเป็น
ที่ปรึกษาภายหลังเกษียณอายุราชการให้กับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ราย
ใหญ่รายหนึ่ง 

ตัวอย่างที่ 2. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปลดเกษียณแล้วใช้อิทธิพล
จากที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่ตน
เคยติดต่อประสานงานโดยอ้างว่าจะท าการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ราบรื่น 
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ตัวอย่างที่ 3. ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และ
สุขภาพออกจากราชการไปท างานบริษัทผลิตหรือขายยา 

ตัวอย่างที่ 4. การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณแล้วมาท างานในต าแหน่ง
เดิมที่หน่วยงาน โดยคุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

การกระท าตามตั วอย่ างดั งกล่ าว ถือเป็ นความขัดกันระหว่ าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการท าให้หน่วยงาน
ราชการเสียเปรียบและมักมีการใช้อ านาจบารมีในที่ท างานเดิม ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการ และไม่ยุติธรรมกับบริษัทเอกชนรายอื่นๆ 

4. การท างานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) 

การท างานพิเศษ คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง 
รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการที่จะเข้าไปเป็น
นายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้เวลา เครื่องมือหรือ
วัสดุของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างที่ 1. การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าทีใ่นราชการสร้างความน่าเชื่อถือ 

ตัวอย่างที่ 2. ข้าราชการครูมีหน้าที่ต้องสอนหนังสือ แต่สอนหนังสือ 
ไม่เต็มที่ในเวลาราชการ เพราะต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตนนอกเวลา
ราชการ 

ตัวอย่างที่ 3. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 

ตัวอย่างที่ 4. ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือ
เป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 

 (2) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใด ๆ 
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย ฉะนั้น 
จึงต้องท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะหากคู่สมรสเกิด
ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือได้กระท าโดยความเลินเล่อหรือ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นการด าเนินกิจการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายใน
มาตรา 100 การด าเนินกิจการของคู่สมรสนั้นจะน ามาซึ่งภัยและโทษกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
ไว้ แต่หากปล่อยให้คู่สมรสด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่กฎหมายห้าม เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะถูก
ระหว่างโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ แล้วแต่กรณ ี

3. การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง 2 ปี) 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ตามมาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการ
ด าเนินการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี เว้นแต่
การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่ายได้ในบริษัท
มหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี 
นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้น ๆ แล้ว 
ทั้งนี้ การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่อีกด้วย  

  

 6. 

 12. 

 15. 



 

          แนวทางปฏบิตัเิพื่อปอ้งกนัมิใหม้ีการฝา่ฝนืบทบัญญัต ิมาตรา 100 
 แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

    1. การเตรยีมตวัก่อนเขา้สูต่ าแหนง่ (ก่อนเปน็เจา้หนา้ทีข่องรฐั) 
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เช่น 
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหาร
หน่วยงานภาครัฐก่อนเข้ามารับต าแหน่งบุคคลนั้น ๆ ต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้างเมื่อครั้ง
ที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชน เช่น การท าธุรกิจหรือการเป็นคู่สัญญากับรัฐ
การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ  

2. การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(1) เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ต้องไม่ด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ได้ท ากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีอ านาจควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ
หรือด าเนินคดี การห้ามรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
กับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงได้เข้าท า
สัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียใน
ฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการท างานในฐานะพนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

การกระท าตามตัวอย่างดังกล่าว ถือเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นกรณีที่ เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐได้เบียดบังเวลาและรายได้ของราชการไปเป็นของตัวเอง  และขาดการ
ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ประชาชนสูญเสียผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ 
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกปฏิบัติให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์
ก่อนประชาชนทั่วไป 

5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการหรือน าข้อมูล 
ไปเปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ 
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์ 
จากข้อมูลเหล่านั้น 

ตัวอย่างที่ 1. เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่ จะใช้ ในการวางโค รงข่ายโทรคมนาคม แล้วให้ ข้อมูลกั บ
บริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

ตัวอย่างที่ 2. ผู้มีต าแหน่งหน้าที่ในการก ากับตลาดทุนหรือเป็นกรรมการ 
ตลาดหลักทรัพย์หรือกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบข้อมูล
ภายในเกี่ยวกับหลักทรัพย์  และได้ ใช้ข้อมูลนั้นไปซื้อหรือขายหลักทรัพย์ 
ไปก่อนล่วงหน้าอันเนื่องมาจากการทราบข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

ตัวอย่างที่ 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน 
จึงบอกให้ญาติไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการนั้นไว้ เพ่ือขายให้กับราชการในราคาสูงขึ้น 

การกระท าตามตัวอย่างดังกล่าวถือเป็นความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วน 
รู้เห็นในข้อมูลลับของราชการและน าข้อมูลมาใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและ 
พวกพ้อง 
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6. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using 
employer’s property for asvantage) 

การน าทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วน
ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหาย
หรือเสียประโยชน์ 

ตัวอย่างที่ 1. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วน
ราชการน าน้ ามันในรถไปขายและน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ท าให้ส่วนราชการ
ต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น 

ตัวอย่างที่ 2. การใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพ่ือกิจการส่วนตัวหรือ
การใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว 

7. การท าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพื่อประโยชน์ 
ในทางการเมือง (Pork Barreling) 

การน าโครงการสาธารณะไปลงในเขตเลือกตั้ งเพ่ือประโยชน์ทาง
การเมือง คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ 
ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

ตัวอย่างที่ 1. รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่เขตเลือกตั้งของ
ตนเองหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือใช้งบประมาณแผ่นดินเพ่ือหาเสียง 

ตัวอย่างที่ 2. การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน า
โครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเอง
เป็นชื่อสะพาน 

 

 

 

 ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหารต้องแสดง
ภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและให้ความช่วยเหลือ แก้ไข โดยผู้บริหารต้องพิจารณาว่ามีข้อมูลเพียง
พอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ ชั่งน้ าหนักประโยชน์
ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ 

 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรและ
ประชาชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือภาคธุรกิจ องค์กร
ต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนและพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่
องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย นอกจากนี้  ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์ก ร
ภายนอก เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกัน 
แก้ไขปัญหา ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์
ทับซ้อน เป็นต้น ทั้งนี้ การร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  ระบบการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง
และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 
อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ ทั้งนี้ การทบทวนควร
ครอบคลุมจุดเสี่ยง มาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจและปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน 
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                               บทที่ 4 

แนวทางจัดการและแนวทางปฏบิตัิเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรือการขัดกนัแหง่ผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

 

          แนวทางจัดการผลประโยชนท์บัซอ้น 

กรอบการท างาน เป็นวิธีกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กร
และกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอน 

 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อน 
ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง ซึ่งการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้อง
พิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไข
ปัญหา  ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน กฎเกณฑ์การจัดการ
ต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค์กรและต้องท าให้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้ รู้ ว่าเมื่ อใดมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและ
บันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่
นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร  โดยสร้างความ
เข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนใดที่เกิดบ่อยขึ้นใน
องค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้
เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจน 

                ปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิผลประโยชนท์ับซ้อน 
             หรอืการขดักันแหง่ผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ใน
เรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน โดยมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐาน
ความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

 มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่อง
ส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

  คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็น
สิ่งที่น่ารังเกียจ 

  ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่
มีการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 

  ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบ
ฐานสิบ (Analog) คือ น าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน 
ไม่หมดแยะแยะไม่ออกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
น าสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ กรณีเกิดการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็น
หลัก จึงพัฒนาไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิด
แบบฐานสอง (Digital) คือ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างชัดเจน ไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าสิ่งของราชการมาใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ กรณี เกิดขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมจะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
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 มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทาง
การเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้ที่เคยสนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบ
แทนต าแหน่งที่ให้ โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ผลประโยชน์หรือ
ต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

 มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย เช่น มีภาระการใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายท าให้มี
พฤติกรรมเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดยสมัครใจ 

 มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้น คือ ปัจจัยทางสังคมซึ่งเป็นลักษณะ “ตัวของก”ูอันเป็น
ค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตา
และยกหน้าตาทางสังคม ท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากขึ้น 

 โครงสร้างการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่าย
ตรวจสอบยังขาดความเข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือต่อพฤติกรรม 
ที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุด 

 ตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ ในยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหาหรือ
บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ป้องปราม” 
ผู้ที่จะกระท าผิดหรือคิดที่จะกระท าผิดที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เท่าท่ีควร 

 

 

 

 

 

       บทที ่3 

                        การเปรยีบเทยีบระหวา่งผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอื 
                การขัดกนัแหง่ผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม 
                                        กบัการทจุรติคอรร์ปัชนั  
 

เมื่อกล่าวถึงการทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) เป็นที่รู้กันว่าหมายถึง 
พฤติกรรมการใช้อ านาจที่ได้จากการด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือหา
ผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ที่มีมูลค่าเป็น
เงินหรือทรัพย์สิน ส่วนการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการตัดสินใจของผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ
ได้รับผลกระทบจากการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 
ซึ่งผลประโยชน์ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ด้วย และสามารถกล่าวได้ว่าเกือบทุกกรณีของการคอร์รัปชัน 
มีจุดเริ่มต้นเกิดจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

กล่าวโดยสรุป การ “ทุจริตคอร์รัปชัน” คือ การทุจริตในระดับที ่
                               สูงสุด ส่วน “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น ไม่ใช่การ “ทุจริตคอร์รัปชัน” 
แต่เป็นต้นเหตุพ้ืนฐานของการทุจริตคอร์รัปชัน และเมื่อมีพฤติกรรมการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น ก็จะน าไปสู่การทุจริต
คอร์รัปชันได้ และหากต้องการจะป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้ผลและ
มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องจัดการกับปัญหาการขัดกันแห่งผลประโยชน์ให้ได้ด้วย 
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