
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

เรื่อง คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน  

ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

................................ 

  ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐกําหนดมาตรการหรือแนว

ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ

สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได นั้น      

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและ

การดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริม

การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม เพ่ือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วนัที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

                
( นายประสาร   แกวพิทักษ ) 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแหลมสอม 

 

 



 

 

คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบตัิงาน 

เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 
 

 

 

 
 

 

 

จัดทําโดย 

องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรงั 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

             คํานํา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดําเนินการแกไข

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจใน

สภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการ

ปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและ

ประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใช

อํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังปญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความ

สลับซับซอนของปญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/

๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและ

หนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการ

สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง                       

เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึง

ดําเนินการจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการ

บริหารสวนตําบลแหลมสอม เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

 

 

                                                                                 

       ( นายประสาร   แกวพิทักษ) 

              องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม   

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

           เรื่อง                                                                                           หนา 

๑. บทนํา                                                                                                     

๒. ความหมายของผลประโยชนทับซอน                                                                 

๓. บทท่ี ๑ การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน                     

๔. บทท่ี ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ                                                                                                  

๕. บทท่ี ๓ การให-การรับของขวัญและผลประโยชน                                                  

๖. ขอควรปฏิบัติ                                                                                            

๗. ตัวอยาง                                                                                                   

๘. กฎหมายท่ีเก่ียวของ                                                                                                     

๙. การวิเคราะหความเสี่ยง             

๑๐. แนวทางปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐขององคการบริหารสวนตําบล

แหลมสอม              

๑๑. ภาคผนวก 

-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ (สวนท่ี ๒ ) การกระทําท่ีเปนการ 

ขัดกันแหงผลประโยชน             

-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ( แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ) หมวดท่ี ๙            

-ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องกําหนดตําแหนง 

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจกรรมตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  และ  

พ.ศ. ๒๕๔๔               

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔    

 

 

 

 
 
 



     บทนํา 
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหา

ประโยชน สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไป
แทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมใน
การปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ขาดความเปนอิสระ  ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะของสวนรวม  และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคม
ตองสูญเสียไป  โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพใหบริการ  
ความเปนธรรมในสังคม  ตัวอยางเชน  การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจาก
ผูประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับ
การละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพ่ือประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐ และ
พวกพอง ฯลฯ  เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา  หรือไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก  จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญา 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

 “ผลประโยชนทับซอน”  “ผลประโยชนขัดแยง”  หรือ การการขัดกันแหงผลประโยชน  (Conflic of  
interest : CoI)  ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทํา
ท่ีขัดตอผลประโยชนหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ( Good Governance) 
โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน
สาธารณะท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ กลาวคือ เปนสถานการณท่ีเขาหนาท่ีของรัฐ  
มีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว  
โดยกอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพย มีลักษณะ ๗ ประการ คือ 
 ๑.หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีทําให
บริษัทตนเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขทํางาน 
 ๒.รับผลประโยชน คือ การรับสนิบนหรือของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรรับเงินจากผูมาเสีย
ภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากราน เปนตน 
 ๓.ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลประโยชนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลเปนคุณแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 
 ๔.ใชทรัพยของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรของราชการ
ทํางานสวนตัว เปนตน 
  ๕.ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวดักหนา
ไวกอน เปนตน 
 ๖.รับงานอก  ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนทํางานอยู เชน เปนนักการ
บัญชีแตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหหนวยงาน เปนตน 



๗.ทํางานหลักออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลักจากออกจากท่ีทํางานเดิม  โดย
ใชความรูหรือใชอิทธิพลจากท่ีทํางานเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูใน
นโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืน หลักจากเกษียณ เปนตน   

  



 

บทท่ี ๑ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 หากไมมีการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีของรัฐก็จะ
ละเลยผลประโยชนสาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตน หรือของคนบางกลุมแทน ซางจะมี
ผลตอการปฏิบัติงานและนําไปสูการประพฤติมิชอบ  และมีบางครั้งท่ีผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับ
การปฏิบัติหนาท่ี  แตประเด็นคือตองมีการเปดเผยผลประโยชนทับซอนท่ีมีอยางโปรงใสและยึดถือ
ประโยชนสวนรวมเปนเรื่องหลัก 

 หนวยงานภาครัฐ ตองมีการจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใส และพรอมรับผิดชอบ 
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน ปจจุบันขอบเขต
ผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหวาง
หนวยงานภาครัฐ ทําใหมีความสัมพันธซับซอนมากข้ึน หนวยงานจะตองพัฒนาวัฒนธรรมองคกร อยาให
ผลประโยชนทับซอนมีอิทธิพลในการทํางานหรือการตัดสินใจ เพราะจะนําไปสูการใชอํานาจโดยมิชอบทํา
ใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น หรือฉอราษฎรบังหลวง ดังนั้นการจัดใหมีแนวทางการบริหารเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนจะสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานของรัฐในดานตาง ๆ เชน 

 -ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบ 

 -สามารถแกไขขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย 

 -แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

 -ประชาชนเชื่อมันวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม และไมมีผลประโยชนแอบแฝง
  

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ 

• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตอ
บุคคล/กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการ
งานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ีแตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวยเชนเพ่ือนญาติคูแขงศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ี
ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตนมี ๒ ประเภทคือท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary) 

- ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน  ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยัง
เก่ียวกับการเพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชนท่ีดินหุนตําแหนงในบริษัทท่ี
รับงานจากหนวยงานรวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลด
ของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ       
  



- ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน  เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/
อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

๒ 

 

•หนาท่ีสาธารณะ (public duty) – หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐคือการ
ใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ี
ของรัฐท้ังระดับทองถ่ินและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษา
อาสาสมัคร 

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชน
ของปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตใน
เบื้องตนเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

 - ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

 - ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจํากัด
ขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี 

 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน 

 - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

 - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

 - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี 

 - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนงขณะท่ีไปหาตําแหนงงาน
ใหม 

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี 
แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึง
ผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตอง
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้น
จริง 



- ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอน
กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

•หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถ 

๓ 

แยกแยะบทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆให
ชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้น
ท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม  ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวา
มีหลักการจัดการแบบเดียวกัน                   นั่นคือการตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการ
จัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ี
หลักเจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขต
หนาท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทาง
การเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรม
ดวย 

๒.สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิด
มีวิธีการตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับ
ซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี ถือเปนข้ันตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนาจะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือ
และสรางความเชื่อม่ันแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหา
หรือจัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของ
เจาหนาท่ีและองคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบ
เรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี



เจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหาร
ก็ตองเปนแบบอยางดวย  

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความ
ซ่ือตรงตอหนาท่ีซ่ึงตองอาศัยวิธีการดังนี้     

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและ
การปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

 

๔ 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเจาหนาท่ี
สบายใจในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผย เพ่ือมิใหมี
ผูนําไปใชในทางท่ีผิด 

- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการ
พัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

- มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของ
ตนเองท่ีจะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสําหรับ
การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 

๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 



๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความ
มุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

    

รายละเอียดแตละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เพ่ือ
ปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

๕ 

- การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและ
ทําใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) 
ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคกรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคน
อ่ืน/ กลุมอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางการ
ตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการ
ใหบริการท่ีอุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนให
ความสนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ี
เก่ียวของประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ
ผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน
ดังนั้นกฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ 

- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด  

(แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆท่ีใชเพ่ือการจัดการ 



- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 

๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 

- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยาง
ตอเนื่องตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน 
เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผย
ผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอม
ตัวอยางท่ีชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน 
การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลด
ข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

๖ 

- นอกจากการใหความรูแลว ความต่ืนตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและ
ความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ี
อยูในตําแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน
สนับสนุนใหเจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ
เนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชน
ทับซอนหรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และ
พิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ 
รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชน
ทับซอน 

๕) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวา
จะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียท่ี
เกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน 

- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจ
หนาท่ีเพ่ือผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน



และผลท่ีตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวน
และผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวน
รวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธี
เหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย
ท้ังนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุก
ข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดย
สอบถามขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความ
มุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผล
การทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการ 

๗ 

ทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแก
เจาหนาท่ีการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติ
ของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

 

      บทท่ี ๒ 

    การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติของ

ภาครัฐเปนรากฐานของความถูกตอง เปนธรรม ( Integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

ผูเปดเผยผลประโยชน  

ผูเปดเผยเปนผู ท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของ
เจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงาน ขาดการสนับสนุนผูเปดเผย
การกระทําผิดของเจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง 
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและ
แมแตสูญเสียงาน 

หลักของการปกปองคุมครองพยาน ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึง
ความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปน
ปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชน



เปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาด
ประสิทธิภาพ 

ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก  

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐใน
การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปน
เรื่องยากสําหรับเจาหนาท่ี 

 ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรงของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตอ
สวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนหลัก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาท่ีมีตอกลุมคนและ
สังคมท่ีใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจําเปน 

 ปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลท่ีเปดเผย
และผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการ
กระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขาม 

 การตัดสินใจท่ีจะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพ้ืนฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยาง
โปรงใส  มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมท้ังการปกปองขอมูลท่ีรายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจ
ได 

 

 

๙ 

 การสงสาสนขององคกร  

องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรม
และคดโกงวา เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวาถูกปกปด ตอง
มีคําแนะนําแกเจาหนาท่ีวาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เม่ือเผชิญกับกรณี
เก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 

รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม
รวมท้ังนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจรยิธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนํา
พฤติกรรมท่ียอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานดวย 

การเปดเผยการกระทําผิดเพ่ือปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวา
จะมีการดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี 



องคกรควรจะทําอยางไร  

วิธีท่ีดีท่ีสุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัด
ชองทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะไดรับ
ผลกระทบ 

วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ 

- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด 

- เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

- เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 

ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการ
ทางการบริหารซ่ึงเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควร
ประกอบดวย 

- การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

- การบริหารท่ีเปนอคติ หรือ (ลมเหลว) 

- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการท่ีไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงิน
ของแผนดิน 

- การกระทําท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรือ
อันตรายตอสิ่งแวดลอม 

 

๑๐ 

สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณี
การขูคุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน 

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือมีความจําเปนตองรายงาน/
เปดเผยจะตองทําอยางไร เพ่ือใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุก
ตอบสนองตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตอง
รับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงาน
ทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคกร 

การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึง
การตรวจสอบและสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 

เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ 



๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช. 

๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน 

๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐ 
หรือ 

ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 

๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ
หรือ 

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ
สื่อมวลชนการเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงาน
หรือการเปดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 

- เนื้อหาในการเปดเผย 

- การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร 

- ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย 

- เปดเผยตอใคร 

- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 

- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง     

- กระบวนการตรวจสอบ 

- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

๑๑ 

การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธกีารรายงานท่ียืดหยุน 

มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคด
โกงหรือการใหบริการท่ีไมเปนธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได
นอกสถานท่ี หรือรายงานตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน 

การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการ
คุมครองอยางเชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/
กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครอง
พยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา 



เบ้ืองหลังความสําเร็จ 

ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตอง
ขององคกร องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปองกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ
เสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการ
เปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง 

 การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก
หนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซ่ึง
จะทําใหเจาหนาท่ีเกิดความเชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก 

- มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน 

- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 

- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ 

- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืนๆ
 และหัวหนาสายงาน 

บทบาทสําคัญของการบริหาร 

ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคใน
การรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผล
การตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน 

 

๑๒ 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่อง
สําคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของ
ขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆ 

ผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตอง
สงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรง
ตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือ
ลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได 



บทบาทอ่ืนๆคือ 

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 

- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 

- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม
เพ่ือใหแนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 

- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 

- ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยให
คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวน
ไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร 

ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผย
จะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหาร
จะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอ่ืนรับรูได
วาทําเพ่ือประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ   
  

การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือ
ขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical 
decision making) แกขาราชการ หรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตอง
ไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการเปดเผย
ขอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 

 

๑๓ 

 เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมี
นโยบายและกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอ
สงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดให
คําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 



- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร 

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติ
อยางเหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 
บทท่ี ๓ 

 การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

 
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 



หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให
และรับ 

ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล
เรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

เจตนารมณ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก 
ปราศจากผลประโยชนสวน   

บุคคล หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจและการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของ
ประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน 
สิ่งของบริการหรืออ่ืนๆท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจาก
เงินเดือน รายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคา
ตีราคาได 

ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความ
บันเทิงการตอนรับใหท่ีพักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัว
บัตรกํานัลบัตรลดราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการ
ปฏิบัติดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับ
ประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและ
หรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

  ๑๕ 

เราจะจัดการอยางไร 



การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับ
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 

๑) เราควรรับหรือไม 

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 

๑. เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือ
เปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่ง
ใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและ
อาจเขาขายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานใน
อนาคต 

ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปน
พิเศษเชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคล
กลุมอ่ืน 

 

๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวน
ตนท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปน
การ 

ประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอรรปัชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน
ของตนเอง โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบาย
ดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืนๆ 

 



 

 
๑๖ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ
จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชน 

ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความ
เชื่อถือไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 

ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดย
กระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง 
เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ 

๒.เราตองรายงานหรือไม 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับ
องคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการ
และเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหว
และตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ัง
จากระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึด
ใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 

หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชน
ใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการ
รายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควร
จะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดย
ตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ



ทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 

 

 

 

๑๗ 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัต ิ

ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินของ
องคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ 
บาท ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบยีนไว 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 
และเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ
เปนทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณา
อนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยาย
หนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญ
หรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวยฯลฯ 

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท 

ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตาง
คนตางกลุมเพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตอง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ
(ประชาชนองคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก
ชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 



เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)  

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตอง
พิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 

๑๘ 

๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการ
ฝาฝน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต และ
สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอ
ความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคน
อาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

 

• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเส่ียง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยาง
มีอคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนตอภาครัฐและตอขาราชการ 
 

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน
นอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาตํ่ากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิด
วาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทํา
ดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 

การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและ
กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูให



ของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการ
ปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจ
วาการรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปน การรับสินบน 

 

๑๙ 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปนความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับ
จะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉัน
มักเปนคนแรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิด
นี้แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม” 

        “ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑ
ใดๆ” 

ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ
ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
๒๐ 

แผนภาพข้ันตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 
                                                                             

                                                                                                
                                                                         
                                                                            
                                                                            
                                                                           
                                                                            
                                                                            
                                                                           
                                                                            
                                                        
                                                                            
                                                                               
 
 
                                                                            
 

                  
 
 
 
 
  
 

                คณะทํางาน ฯมีหนาท่ี 
๑.จัดทําวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ ปองกัน
เรื่องผลประโยชนทับซอน ( และมาตรการท่ีทํานําไปสู
การปฏิบัติ) 
 
๒.รับฟงความคดิเห็น/ระดมสมองจาก  ขาราชการ 
ลูกจางประชาชน ตลอดจนผูเก่ียวของ 
 
๓.เสนอวิธีการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนตอ
ผูบริหาร 
 
๔.ผลักดันวิธีการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนสู
ความสําเร็จ 

 
 

เห็นเปนอยางอ่ืน           เห็นชอบ 

ลงนามประกาศ/แจงทุกคนทราบ 

ติดประกาศ 

คณะทํางาน ฯ แกไข

ปรับปรุงนํามา 
 

แตงตั้งคณะทํางาน ฯ 

คณะทํางาน ฯการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือปองกันเรื่อง
ผลประโยชนทับซอน 

 

เสนอผูบริหารพิจารณา 
 



 
                         

 
 
 

      
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 
     

ขอควรปฏิบัติ 

 ๑.ความซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

 สาระสําคัญ ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต 
ตอตนเอง ประชาชน และประเทศชาติ ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ตระหนักและสํานึกในหนาท่ี
รับผิดชอบของตนเอง หนวยงาน และตอสังคม 

 แนวปฏิบัต ิ

 ๑.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงตรง ไมมุงหวังหรือแสวงหาผลประโยชนอันมิควร
ไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

 ๒.ใชดุลยพินิจตัดสินใจดวยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณของระเบียบ กฏเกณฑและศีลธรรม
อันดี 

 ๓.ใหบริการประชาชนทุกภาคสวนดวยไมตรีจิต และรวดเร็ว 

 ๔.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ  อุทิศตนเพ่ือรักษามาตรฐานการใหบริการ 

 ๕.พรอมรับผิดชอบตอผลการกระทําของตน 

 ๖.ดูแลรักษาใชทรัพยสินทางราชการอยางประหยัดเกิดผลประโยชนสูงสุด ตอทางราชการ 

 ๗.ปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และไมเบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ
สวนตัวหรือประโยชนสวนตัว 

 ขอพึงระวัง 

 ๑) การแสวงหาผลประโยชนอันมิควรจากการปฏิบัติหนาท่ี 



 ๒) การใชดุลยพินิจท่ีไมถูกตองในการตัดสินเก่ียวกับหนาท่ีราชการ 

 ๓) การใหบริการประชาชนดวยความลาชา 

 ๔) การไมรักษาทรัพยสินของทางราชการ 

 ๕) การไมอุทิศเวลาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 ๖) การไมรับผิดตอผลการกระทํา 

 

 ๒.การยึดม่ันและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง 

 สาระสําคัญ 

 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงยึดม่ันในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหนาท่ีตามกรอบ
นโยบายดวยความถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย รวมท้ังปฏิบัติตามวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร 

 

 

๒๒ 

แนวทางปฏิบัต ิ       

๑) ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึด ระเบียบ กฎหมาย กฏเกณฑ 
๒) ตัดสินการกระทําใด ๆ บนพ้ืนฐานของความถูกตอง ชอบธรรม 

       

๓) แกไขปญหา ขอขัดแยง โดยยึดถือปฏิบัติประโยชนของรัฐและถูกฎหมาย 
๔) ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม 

ขอพึงระวัง 

๑) การไมถือปฏิบัติตามกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
๒) การตัดสินใจ แกไขปญหา ขอขัดแยงในการปฏิบัติงานโดยไมถือผลประโยชนของรัฐ 

 
 ๓.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 สาระสําคัญ 

 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความมุงม่ัน กระตือรือรน อยางเต็ม
ความสามารถเพ่ือใหงานบรรลุผล สําเร็จตามเปาหมาย 

 แนวทางปฏิบัต ิ

๑) ปฏิบัติหนาท่ีเต็มความสามารถ เกิดประสิทธิภาพ 
๒) มุงปฏิบัติหนาท่ีบรรลุผลตามเปาหมาย 
๓) พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูอยูเสมอ  



๔) มุงเนนการทํางานเปนทีม 

 ขอพึงระวัง 

๑) การขาดการพัฒนาตนเอง 
๒) การไมสามารถทํางานเปนทีมได 

 ๔.การไมเลือกปฏิบัติ 
 สาระสําคัญ 
 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรม 
ปราศจากอคติ  
 แนวทางปฏิบัติ 

๑) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ 
๒) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอภาค 
๓) ไมกระทําการใดเปนการชวยเหลือ อุปถัมภหรือเลือกปฏิบัติ 

 ขอพึงระวัง 
๑) การขาดความสุภาพ  ขาดน้ําใจตอบุคคลอ่ืน 
๒) เลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 
 

     ๒๓ 
 ๕.ความโปรงใสและตรวจสอบได 
 สาระสําคัญ 
 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เปดเผยอยางมี
เหตุผล พรอมรับการตรวจสอบ 
 แนวทางปฏิบัติ 

๑) กําหนดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนตามกรอบ 
๒) เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานและขอมูล ขาวสาร แกผูรองขอ 
๓) เก็บรวบรวม ดูแล และรักษาเอกสารเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
๔) กรณีไมสามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได ใหชี้แจงขอเท็จจริงและเหตุผลท่ี

เหมาะสมตอผูรับบริการ 
 ขอพึงระวัง 

๑) ปฏิบัติไมเปนไปตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย 
๒) ใชประโยชนจากขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเสียหายตอทางราชการ 

 
 ๖.การเคารพบุคคลและองคกร 
 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงเคารพเสรีภาพ ศักดิ์เสรีความเปนมนุษยของตนและ
ผูอ่ืนอยางเทาเทียมกัน  
 สาระสําคัญ 

๑) ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกตางของบุคคลและผูรวมงาน 



๒) เคารพสิทธิความเชื่อ คานิยมของบุคคลและผูรวมงาน 
๓) สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร 

 ขอพึงระวัง 
๑) การไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
๒) การทํางานภาพลักษณขององคกร 
๓) การไมเคารพความเปนอาวุโส และไมรักษาวัฒนธรรมไทย 

 
 ๗.การดาํรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 สาระสําคัญ  
 ขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
สรางความนาเชื่อถือ ศรัทธา และเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคคลท่ัวไป  รวมท้ังรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยางคุมคา 
 ขอพึงระวัง 

๑) ยึดถือและปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาในการดําเนินชีวิต 
๒) ประพฤติตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับ

ฐานะของตน 
๓) รักษา และใชทรัพยสินของทางราชการอยางคุมคา 

 
 

      
๒๔ 

ขอพึงระวัง 
๑) ตองไมประกาศ ขอกําหนดใด ๆ ท่ีเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา ความ

เชื่อของบุคคล 
๒) ดําเนินชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
๒๕ 

 ตัวอยาง 

หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทาหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวม

สัมมนา  ดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวม

สัมมนาท่ีมีบุคลิกเปน personnelplanner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับหนวยงาน

เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงาน 

 เนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนาผูบังคับบัญชาตระหนักถึง

ความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการใหและตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัลนั้นและ

ลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะ

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะตัดสินใจวาจะจัดการ

อยางไรกับรางวัลชิ้นนี้  เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนใน

ท่ีสุดเจาหนาท่ีจึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือประโยชนตามความเหมาะสม 

 

ตัวอยาง  



นาย ก  เปนนายกองคการบริหารสวนตําบล และเปนกรรมการผูจัดการของบริษัท ไดเขาไปยื่น
ซองเพ่ือใหบริษัทท่ีตนเปนกรรมการผูจัดการเปนผูมีสิทธิไดทําสัญญากับรัฐ แตในเวลาตอมาไดถูกตัดสิทธิ
และบริษัทนั้นไมไดเปนผูเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ เนื่องจากถูกตัดสิทธิตามกฎหมายหรือระเบียบ
ท่ีเก่ียวของ ( หากนาย ก   ยังไมไดเขาไปใชอํานาจใด ๆ ในตําแหนงไปเก่ียวของ) การดําเนินการใน
ข้ันตอนการยื่นซองเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดําเนินคดีอยูก็ตาม ก็ยังถือไมไดวาไดเขาไปเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญานั้น ( ในทาง
ปกครอง) 

ตัวอยาง 

คูสมรส ( สามีหรือภรรยา) ของผูบริหารทองถ่ิน ไดเขาเปนตัวแทนในการเจรจาเพ่ือปฏิบัติตาม
สัญญา  ( กับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีคูสมรสของตนเปนเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงผูบริหาร
ทองถ่ินหรือรองผูบริหารทองถ่ิน )   

การเขาทําหนาท่ีในฐานะตัวแทนของคูสมรส ถือเปนการไปมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับรัฐ อัน
เปนผลทําใหเกิดการขัดแยงกันระหวางการทําหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ ท่ีเปนกิจการของสวนรวมหรือ
สาธารณะกับกิจการ อันเปนหนาท่ีของคูสมรสท่ีเปนตัวแทนทางธุรกิจของเอกชน 

 
 
    

 

 

 

 

๒๖ 

 

   กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

-รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ สวน
ท่ี ๒ การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยปองกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไข
เพ่ิมเติม  ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๐-๑๐๓ 

 - ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๒๗ 
  

การวิเคราะห์ความเส่ียงเร่ืองผลประโยชนท์บัซอ้น 

ประเด็นผลประโยชน์

ทบัซอ้น 
มีการทบัซอ้นอยา่งไร โอกาสเกิด

การทุจริต 
( 1-5 ) 

ระดบัของ

ผลกระทบ 
( 1-5 ) 

มาตรการป้องกนัความเส่ียงผลประโยชน์ทบั

ซอ้น 

การจดัซ้ือจดัจา้ง หวัหนา้หรือผูบ้งัคบับญัชา/ จนท.

พสัดุ เลือกซ้ือร้านท่ีตนเองสนิทหรือ

เป็นญาติหรือร้านท่ีตนคุยไดง่้าย 

5 5 -ปรับเปล่ียนร้านคา้ในการจดัซ้ือวสัดุ 
เขม้งวดในการตรวจรับพสัดุหรือการจา้ง 
 

การช่วยเหลือผู ้

ประสบปัญหาทาง

เจา้หนา้ท่ีจะพิจารณาใหค้วาม

ช่วยเหลือบุคคลท่ีเป็นญาติ หรือ

5 5 จดัทาํระบบคิวก่อน-หลงั เพ่ือลดปัญหาระบบ

อุปถมัภ ์



สงัคม ใกลชิ้ด สนิทสนมก่อน -บงัคบัใชก้ฎหมาย กฎ ระเบียบอยา่งเคร่งครัด 
การบริหารบุคคล มีการรับบุคคลท่ีเป็นเครือญาติหรือ

บุคคลท่ีตนไดรั้บผลประโยชน์เขา้

ทาํงาน 

5 5 มีการประกาศรับสมคัรและดาํเนินการ

คดัเลือกอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได ้

การรับของขวญั เจา้หนา้ท่ีใชห้นา้ท่ีรับผิดชอบ

ช่วยเหลือผูรั้บบริการใหมี้การ

ดาํเนินการนั้น ๆ ไดส้ะดวก 

5 5 -มีการจดัทาํประกาศเก่ียวกบัมาตรการรับ

ของขวญั 
-มีการจดัการภายใน สนง.โดยจดัทาํรายงาน

เสนอผูบ้งัคบับญัชา 
การนาํทรัพยสิ์นของ

ราชการไปใชใ้นเร่ือง

ส่วน 

เช่นการใชอุ้ปกรณ์สาํนกังาน รถ  

โน๊ตบุค๊ ฯลฯ 
5 5 -มีการทาํทะเบียนควบคุมการใชง้านและ

เบิกจ่ายอยา่งเคร่งครัด 
-สร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหก้บับุคลากร 

การปฏิบติัหนา้ท่ีโดย

มิชอบของเจา้หนา้ท่ี 
เจา้หนา้ท่ีมิไดน้าํเงินรายไดไ้ปฝาก

ธนาคารเป็นปัจจุบนั 
5 5 ตอ้งนาํเงินท่ีเป็นรายไดข้องหน่วยงานไปฝาก

ธนาคารเป็นประจาํทุกวนั 
การลงช่ือเขา้-ออก 

เวลาปฏิบติัราชการ 
การลงเวลาไม่ตรงตามความจริง 5 3 -มีสมุดลงเวลาปฏิบติัหนา้ท่ี 

-มีสมุดขออนุญาตกรณีออกพ้ืนท่ี 
การลงพ้ืนทีกรณีใช้

รถของทางราชการ 
    

การจดัสรรทรัพยากรมาใชม้ากเกิน

ความจาํเป็น เช่น ใชน้ํ้ ามนัมากเกิน

ความจริง   

5 5 -มีการบนัทึกระยะไมลข์องรถก่อน-หลงั ตาม

การใชง้านจริง มีการรายงานผูบ้งัคบับญัชา 
-สร้างจิตสาํนึกท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม 
 

     

การเบิกจ่ายเงิน

สงเคราะห์ 
เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบจ่ายเงินใหไ้ม่ตรง

ตามกลุ่มเป้าหมาย แต่จดัหาบุคคลท่ี

เป็นญาติสนิท ท่ีมความสมัพนัธ์

ใกลชิ้ด 

5 5 -ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
๒๙ 

แนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนกรณีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

  การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนยุทธศาสตรและวาระแหงชาติ  เนื่องจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย ท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน โดยการสราง
คานิยมปลูกจิตสํานึกใหคนไทยมีความซ่ือสัตยสุจริตและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนั้นเพ่ือเปน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมจึงกําหนดมาตรการมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ดังนี้ 

๑. หามมิใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือจัดจางกับผูเสนองานท่ีมีความเก่ียวของกับบุคคลภายใน
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมท้ังประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมี
ผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

๒. หามิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี
ดําเนินงานหรือโครงการท่ีเอ้ือประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับเงินและไมเก่ียวกับเงิน 

๓. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมดํารงตําแหนงหนาท่ีทับซอน 
๔. ในกรณีท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมมีผลประโยชนทับซอนใหใชหลัก

ปฎิบัติ ดังนี้ 
- ใหผูอํานวยการกองคลังมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหาร

สวนตําบลแหลมสอมถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานพรอมท้ังรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม 

- การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมีมูลคาไมเกิน 
๓,๐๐๐ บาท หากสูงกวานั้นตองรายงานใหผูบริหารทราบ และพิจาณา
ดําเนินการตอไป 



 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมไดตระหนักถึงการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นและการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ซ่ึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคา งานบริการและ
สิ่งกอสรางเปนชองทางของการทุจริตคอรรัปชั่นและเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีสําคัญ ดังนั้นองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอมจึงใหความสําคัญในทุกข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ การคํานวณราคากลาง การประมูลงานหรือการประกวดราคา การลงนามในสัญญา 
การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน การเบิกจายเงินองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมจึงกําหนด
ข้ันตอนเพ่ือเปนแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดังนี้ 

 ๑.ข้ันตอนการประเมินความตองการ เปนข้ันตอนการกําหนดขอบเขตความเปนไปไดของ
โครงการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคาใชจายท่ีเหมาะสมโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้
ไดแกการประเมินมูลคาโครงการเกินความเปนจริง การกําหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอขาราชการนักการเมืองหรือภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชนทับซอน 

๓๐ 

 ๒.ข้ันตอนการเตรียมการ เปนข้ันตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดย
หนวยงานเจาของโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ี
เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบโดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดในข้ันตอนนี้ ไดแกการออกแบบโครงการท่ี
เอ้ือประโยชน หรือมีอคติกับผูประมูลรายใด รายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเกิดความเปนธรรม
ระหวางผูเขารวมประมูล 

 ๓.ข้ันตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนข้ันตอนในการเปดเผยรายละเอียดของโครงการ
และคัดเลือกผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ ไดแก การ
เปดเผยขอมูลลาชาทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผู เขารวมการประมูล รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากไดผูชนะการประมูลแลว 

 ๔.ข้ันตอนการดําเนินการตามสัญญา เปนข้ันตอนท่ีผูชนะการประมูลหรือคูสัญญาจะตอง
ดําเนินการสงมอบสินคาหรือบริการตามท่ีตกลงไวในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในข้ันตอนนี้
ไดแกการสงมอบสินคาหรือบริการท่ีไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดของโครงการท่ี
กําหนดไวตามสัญญา 

 แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 

๑. ตรวจสอบชื่อสกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม เชน ญาติ พ่ี นอง เพ่ือน คูแขง ศัตรู 

๒. ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับ
บุคลากรในหนวยงานหรอืไม 

๓. ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชนสวนตนเอง
และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 

๔. ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน การรับ
สินบน การใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง กับรับ
ของขวัญอ่ืนๆ 



 บทกําหนดโทษ 

  การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมี
พฤติกรรมท่ีพรอมฝาฝนการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงข้ันไลออก ข้ึนอยูกับความ
รายแรงของการฝาฝน หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทาง
อาญาดวย  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๓๑ 

พระราชบัญญัติ 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

( และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ( ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ) 

************** 

หมวด ๙ 

การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

 มาตรา ๑๐๐  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ

ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน

ลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางใน

ธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของ

รัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ

ของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมี

อิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง 

โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  

 มาตรา ๑๐๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจาก

การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ

จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 มาตรา ๑๐๒  บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของ

รัฐซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือ

บริษัทมหาชนจํากัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐ

ถือหุนหรือเขารวมทุน  

มาตรา ๑๐๓  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ

และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการ

เปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี

หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล

กฏหมายอาญาดวย 

มาตรา ๑๒๒  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓                   

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็น

ยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ 

เรื่อง  กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการ 

ตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 

โดยท่ีมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ

ดําเนินคดี 

(๒)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ     หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนายงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรง หรือ

ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน

ลักษณะดังกลาว 

(๔)  เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ

ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของ

ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการ 

หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น ท้ังใหนําบทบัญญัติดังกลาวมา

ใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการ

ดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ และความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช

บังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวน



แตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด  ซ่ึงมิใช

บริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

 

ท้ังนี้ เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหไดดําเนินกิจการดังกลาว ใหเปนไป

ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญดังกลาวขางตน  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดตําแหนง

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 

๑.  นายกรฐัมนตรี 

๒.  รัฐมนตร ี

 

ท้ังนี้  ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

        โอภาส  อรุณินท 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๓ 

 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

----------- 

 โดยท่ีท่ีผานมาคณะรัฐมนตรีไดเคยมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการใหของขวัญ

และรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐไวหลายครั้ง เพ่ือเปนการเสริมสรางคานิยมใหเกิดการประหยัด มิให

มีการเบียดเบียนขาราชการโดยไมจําเปนและสรางทัศนคติท่ีไมถูกตองเนื่องจากมีการแขงขันกันให

ของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกดวย และในการ

กําหนดจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐประเภทตาง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบ

กับคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดประกาศกําหนดหลักเกณฑและจํานวนท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวม

มาตรการเหลานั้นและกําหนดเปนหลักเกณฑการปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐในการใหของขวัญและรับ

ของขวัญไวเปนการถาวรมีมาตรฐานอยางเดียวกัน และมีความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการของ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหเปนผลอยางจริงจัง ท้ังนี้ เฉพาะในสวนท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไมไดกําหนดไว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                          

พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของ

เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔" 

 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 

 "ของขวัญ" หมายความวา เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหแกกัน เพ่ืออัธยาศัยไมตรี และ

ใหหมายความรวมถึง เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหเปนรางวัล ใหโดยเสนหาหรือเพ่ือการ

สงเคราะห หรือใหเปนสินน้ําใจ การใหสิทธิพิเศษซ่ึงมิใชเปนสิทธิท่ีจัดไวสําหรับบุคคลท่ัวไปในการไดรับ

การลดราคาทรัพยสินหรือการใหสิทธิพิเศษในการไดรับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออก

คาใชจายในการเดินทางหรือทองเท่ียว คาท่ีพักคาอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไมวาจะให

เปนบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินใหลวงหนา หรือการคืนเงินใหในภายหลัง 



 "ปกติประเพณีนิยม"หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการใหของขวัญกัน และให

หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความ

เสียใจ หรือการใหความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

 “หนวยงานของรฐั” หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูในกํากับดูแลของรัฐทุกระดับ

ท้ังในราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินและรัฐวิสาหกิจ 

 "เจาหนาท่ีของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ 

 "ผูบังคับบัญชา" ใหหมายความรวมถึง ผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาหนวยงานท่ีแบงเปนการภายใน

ของหนวยงานของรัฐ และผูซ่ึงดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงกวาและไดรับมอบหมายใหมีอํานาจบังคับ

บัญชาหรือกํากับดูแลดวย 

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความถึง คูสมรส บิดา มารดา พ่ีนองรวมบิดา  มารดาหรือรวมบิดา

หรือมารดาเดียวกัน  

 ขอ ๔ ระเบียบนี้ไมใชบังคับกับกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึง

อยูภายใตบังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขอ ๕ เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชา

นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการใหของขวัญแกกันมิได 

 การใหของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจาหนาท่ีของรัฐจะใหของขวัญท่ีมีราคา

หรือมูลคาเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมิได 

 เจาหนาท่ีของรัฐจะทําการเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดหรือใชเงินสวัสดิการใด ๆ 

เพ่ือมอบใหหรือจัดหาของขวัญใหผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผูบังคับบัญชาไมวากรณีใด ๆ มิได 

 ขอ ๖ ผูบังคับบัญชาจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก

เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูอยูในบังคับบัญชามิได เวนแตเปนการรับของขวัญตาม ขอ ๕ 

 ขอ ๗ เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐมิได ถามิใชเปนการรับของขวัญตามกรณีท่ีกําหนดไว

ในขอ ๘  ผูท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ไดแก ผูมาติดตองานหรือผู

ซ่ึงไดรับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐในลักษณะดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูซ่ึงมีคําขอใหหนวยงานของรัฐดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เชน การขอใบรับรอง การขอให

อออกคําสั่งทางปกครอง หรือการรองเรียน เปนตน 



 (๒) ผูซ่ึงประกอบธุรกิจหรือมีสวนไดเสียในธุรกิจท่ีทํากับหนวยงานของรัฐ เชน กาจัดซ้ือจัดจาง 

หรือการไดรับสัมปทาน เปนตน 

 (๓) ผูซ่ึงกําลังดําเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหนวยงานของรัฐเปนผูควบคุม หรือกํากับดูแล เชน การ

ประกอบกิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย เปนตน 

 (๔) ผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนหรือผลกระทบจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีของรัฐ 

 ขอ ๘ เจาหนาท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู

ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐไดเฉพาะกรณี การรับของขวัญท่ีใหตามปกติประเพณี

นิยม และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกินจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติกําหนดไว สําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐตาม

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขอ ๙ ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญแลวเจาหนาท่ีของรัฐทราบใน

ภายหลังวาเปนการรับของขวัญโดยฝาฝนระเบียบนี้ ใหเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดไวสําหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชน

อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีราคาหรือมูลคาเกินกวาท่ีกําหนดไวตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 ขอ ๑๐ ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับการใหของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝา

ฝนระเบียบนี้ ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

 (๑) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการการเมือง ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นประพฤติ

ปฏิบัติไมเปนไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และใหดําเนินการตามระเบียบท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีวาดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการการเมือง 

 ( ๒ ) ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเปนขาราชการประเภทอ่ืนนอกจาก (๑) หรือพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทาง

วินัย และใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดําเนินการใหมีการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

 ขอ ๑๑ ใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาท่ีสอดสอง และใหคําแนะในการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้แกหนวยงานของรัฐ ในกรณีท่ีมีผูรองเรียนตอสํานักงานปลัดสํานักนายรัฐมนตรีวาเจาหนาท่ีของ

รัฐผูใดปฏิบัติในการใหของขวัญหรือรับของขวัญฝาฝนระเบียบนี้ ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

แจงไปยังผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเพ่ือดําเนินการตามระเบียบนี้ 

 ขอ ๑๒ เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนท่ัวไป ในการ

แสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาส



ตาง ๆ ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาท่ีของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลง

นามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความเสียใจ แทนการใหของขวัญใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีเสริมสราง

คานิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการตอนรับ หรือการแสดงความเสียใจ 

ดวยการปฏิบัติตนเปนแบบอยางแนะนําหรือกําหนดมาตรการจูงใจท่ีจะพัฒนาทัศนคติ จิตสํานึก และ

พฤติกรรมของผูอยูในบังคับบัญชาใหเปนไปในแนวทางประหยัด 

  

 

ขอ ๑๓ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๔ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สวนท่ี ๒  

การกระทําท่ีเปนการขัดกันแหงผลประโยชน 

 

มาตรา ๒๖๕  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตอง 

(๑) ไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือ

ตําแหนงสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือขาราชการสวนทองถ่ิน 

 (๒) ไมรับหรือแทรกแซงหรือกาวกายการเขารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ อันมี

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน

หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

(๓) ไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เปน

พิเศษนอกเหนือไปจากท่ีหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ใน

ธุรกิจการงานตามปกติ 

(๔) ไมกระทําการอันเปนการตองหามตามมาตรา ๔๘ 

บทบัญญัติมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับ

เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิใหใช

บังคับในกรณีท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือดํารงตําแหนง 

กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งในการ

บริหารราชการแผนดิน 

ใหนําความใน (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา และบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชคูสมรสและบุตรของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ

สมาชิกวุฒิสภานั้น ท่ีดําเนินการในลักษณะผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับมอบหมายจาก

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาใหกระทําการตามมาตรานี้ดวย 

 

 

มาตรา ๒๖๖  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาตองไมใชสถานะหรือ

ตําแหนงการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง ของผู อ่ืน หรือของพรรคการเมือง ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในเรื่อง

ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินงานในหนาท่ีประจําของขาราชการ พนักงาน 

หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวน

ทองถ่ิน 



(๒) การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ

ซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือ 

(๓) การใหขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง 

พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน พนจากตําแหนง 

มาตรา ๒๖๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๖๕ มาใชบังคับกับนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีดวย  เวนแตเปนการดํารงตําแหนงหรือดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และ

จะดํารงตําแหนงใดในหางหุนสวน บริษัท หรือองคการท่ีดําเนินธุรกิจโดยมุงหาผลกําไรหรือ

รายไดมาแบงปนกัน หรือเปนลูกจางของบุคคลใดก็มิไดดวย 

มาตรา ๒๖๘  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๒๖๖ 

มิได  เวนแตเปนการกระทําตามอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามนโยบายท่ีไดแถลงตอรัฐสภา

หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๒๖๙  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองไมเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง

หุนสวนหรือบริษัท หรือไมคงไวซ่ึงความเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทตอไป  ท้ังนี้ 

ตามจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติ  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูใดประสงคจะไดรับประโยชนจาก

กรณีดังกลาวตอไป ใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผูนั้นแจงใหประธานกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแตงตั้ง และใหนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู

นั้นโอนหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทดังกลาวใหนิติบุคคลซ่ึงจัดการทรัพยสินเพ่ือประโยชนของผูอ่ืน  

ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทําการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหารหรือ

จัดการใด ๆ เก่ียวกับหุนหรือกิจการของหางหุนสวนหรือบริษัทตามวรรคหนึ่ง มิได 

บทบัญญัติมาตรานี้ใหนํามาใชบังคับกับคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของ

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีดวย และใหนําบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปองกันผลประโยชนทับซอนกรณีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

ขององคการบริหารสวนตําบลแหลมสอม 

  การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นถือเปนยุทธศาสตรและวาระแหงชาติ  เนื่องจากการ
ทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีสําคัญของประเทศไทย ท่ีตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน โดยการสราง
คานิยมปลูกจิตสํานึกใหคนไทยมีความซ่ือสัตยสุจริตและไมยอมรับการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนั้นเพ่ือเปน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน 

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมจึงกําหนดมาตรการมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน 
ดังนี้ 

๕. หามมิใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือจัดจางกับผูเสนองานท่ีมีความเก่ียวของกับบุคคลภายใน
องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมท้ังประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมี
ผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 



๖. หามิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี
ดําเนินงานหรือโครงการท่ีเอ้ือประโยชนกับตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับเงินและไมเก่ียวกับเงิน 

๗. หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมดํารงตําแหนงหนาท่ีทับซอน 
๘. ในกรณีท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมมีผลประโยชนทับซอนใหใชหลัก

ปฎิบัติ ดังนี้ 
- ใหผูอํานวยการกองคลังมีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหาร

สวนตําบลแหลมสอมถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานพรอมท้ังรายงาน
ผลการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอม 

- การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมีมูลคาไมเกิน 
๓,๐๐๐ บาท หากสูงกวานั้นตองรายงานใหผูบริหารทราบ และพิจาณา
ดําเนินการตอไป 

 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมไดตระหนักถึงการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นและการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน ซ่ึงกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคา งานบริการและ
สิ่งกอสรางเปนชองทางของการทุจริตคอรรัปชั่นและเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีสําคัญ ดังนั้นองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมสอมจึงใหความสําคัญในทุกข้ันตอนของการจัดซ้ือจัดจางตั้งแตการกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะ การคํานวณราคากลาง การประมูลงานหรือการประกวดราคา การลงนามในสัญญา 
การบริหารสัญญา การตรวจรับงาน การเบิกจายเงินองคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมจึงกําหนด
ข้ันตอนเพ่ือเปนแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน กรณีการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ ดังนี้ 

 ๑.ข้ันตอนการประเมินความตองการ เปนข้ันตอนการกําหนดขอบเขตความเปนไปไดของ
โครงการผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และคาใชจายท่ีเหมาะสมโดยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้
ไดแกการประเมินมูลคาโครงการเกินความเปนจริง การกําหนดขอบเขตหรือการออกแบบโครงการท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอขาราชการนักการเมืองหรือภาคเอกชนท่ีมีผลประโยชนทับซอน 

 ๒.ข้ันตอนการเตรียมการ เปนข้ันตอนพ้ืนฐานในการพิจารณาและอนุมัติโครงการ โดย
หนวยงานเจาของโครงการ เตรียมแผนงาน เอกสารและประกาศการประมูลและวิธีการจัดซ้ือจัดจางท่ี
เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบโดยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดในข้ันตอนนี้ ไดแกการออกแบบโครงการท่ี
เอ้ือประโยชน หรือมีอคติกับผูประมูลรายใด รายหนึ่ง ทําใหเกิดการแขงขันท่ีไมเกิดความเปนธรรม
ระหวางผูเขารวมประมูล 

 ๓.ข้ันตอนการคัดเลือกผูเขารวมประมูล เปนข้ันตอนในการเปดเผยรายละเอียดของโครงการ
และคัดเลือกผูชนะการประมูล โดยความเสี่ยงในการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนในข้ันตอนนี้ ไดแก การ
เปดเผยขอมูลลาชาทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผู เขารวมการประมูล รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการหลังจากไดผูชนะการประมูลแลว 

 ๔.ข้ันตอนการดําเนินการตามสัญญา เปนข้ันตอนท่ีผูชนะการประมูลหรือคูสัญญาจะตอง
ดําเนินการสงมอบสินคาหรือบริการตามท่ีตกลงไวในสัญญา โดยโอกาสเสี่ยงในการทุจริตในข้ันตอนนี้
ไดแกการสงมอบสินคาหรือบริการท่ีไมเปนไปตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายละเอียดของโครงการท่ี
กําหนดไวตามสัญญา 



 แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 

๕. ตรวจสอบชื่อสกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม เชน ญาติ พ่ี นอง เพ่ือน คูแขง ศัตรู 

๖. ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับ
บุคลากรในหนวยงานหรอืไม 

๗. ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชนสวนตนเอง
และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 

๘. ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน การรับ
สินบน การใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง กับรับ
ของขวัญอ่ืนๆ 

 บทกําหนดโทษ 

  การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมี
พฤติกรรมท่ีพรอมฝาฝนการปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงข้ันไลออก ข้ึนอยูกับความ
รายแรงของการฝาฝน หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทาง
อาญาดวย  

 

 

 

 

 

๗ 

 

 

 ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติในหนวยงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลแหลมสอมเปนหนวยงานขนาดเล็ก บุคลากรมีจํานวนจํากัด การ

ตรวจสอบปญหาการทุจรติโดยฝายสภาองคการบรหิารสวนตําบลแหลมสอมอาจไดผลในบางโครงการ 

แตเนื่องจากฝายสภาฯมีขอจํากัดเรื่องความรูความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรูไม

หลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะดาน ทําใหอาจมกีารตรวจสอบที่ไมครอบคลุมทุกดาน 

 การที่ไมมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทําใหกระบวนการตรวจสอบ

ภายในมกีารตรวจสอบไมสมํ่าเสมอ แมวาจะมกีารกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการตรวจสอบภายในแตเปน

การกําหนดในเชิงสัญลักษณมากกวาที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาหนาที่



ผูรับผิดชอบตองรับผิดชอบงานหลักของตนเองกอน อาจทําใหไมมีเวลาดําเนินการตามแผนการ

ตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


