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คำนำ 
 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดพร้อมตัวอย่างเพื่อการบริหาร
จัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  ในหลาย
รูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินด้วย 

คู่มือเล่มนี้ จะนำเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทาง เพื่อนำไป
ปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเหมืองแก้ว รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการบริหารและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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บทที่ ๑ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือ
เป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะนำไปสู่การทุจริต  

สำนักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ  พนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจ หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียม
ปฏิบัติที ่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจที่เที ่ยงธรรม เนื ่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหาย ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ 
ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคำนึง ถึงประโยชน์สาธารณะ  แต่ทำ
หน้าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติ หรือ
ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที ่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นส่ิงจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ     
เพื่อสนองความต้องการท้ังหลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข     
แก่กลุ่มบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน เจ้าหน้าท่ีของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้า
ข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ทำให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก     
ผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับของกำนัลจากร้านค้า 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ีเกิดส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ
ทำงานส่วนตัว 
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๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทำข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทน         
ที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์  จาก
ข้อมูลเหล่านั้น 

๖. การทำงานพิเศษ เช่น เป็นท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองทำงานอยู่ 
๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผู้อื่นหลังออกจากท่ีทำงานเดิม โดยใช้ความรู้ หรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 
อ งค ์ ก ร ส า กล  Organization for Economic Cooperation and Development น ิ ย า ม

ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สาธารณะท่ี
มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ ้นจริง Actual มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที ่เห็น Perceived & Apparent เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี          
แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซึ่งผลเสีย ไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน  อย่างมีจริยธรรม
เท่านั้น แต่ต้องทำให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน        
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interests มี ๒ ประเภท 
๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  

และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ท้ัง
สองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงาน
มักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงาน
ที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงานบางอย่างที่คนอื่นๆ  ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วง
ปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั ้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าที่ให้แก่        
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทำหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมาจัดการกับหน้าท่ี ทับซ้อนได้ 
 

หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าท่ี     

ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จด
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ทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้
กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า จะทำให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่น  แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการ         
ต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื ่องการสร้างระบบและนโยบาย  และ
เจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน  เพื่อหลีกเล่ียง
ผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ     
ในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการ
ดังนี้ 

- ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ ในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทำงาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางท่ีผิด 
- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรงุนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดของตนเอง ท่ีจะต้องทำตาม

กฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรอบการทำงานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ นำไปพัฒนา

เป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน สำหรับการพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร 
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕. ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
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รายละเอียดแต่ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อน แลผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เป้าหมายสำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด  

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนสำคัญ เพราะจะทำให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุม และทำให้เจ้าหน้าท่ี

รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์การอื่น (เอ็นจีโอ 
สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำงานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตรา   
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อ ุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/ส่ิงของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การ
ตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกำหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ  ความตระหนักของผู้บร ิหาร        

และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทำ
ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าท่ี   

ในองค์กร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่  การ
ปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูล            ท่ีจะช่วย
ให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับการระบุ และจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการ
เมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู ้แล้ว ความตื ่นตัวและเอาใจใส่ของผู ้บริหาร  รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ              
ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่ จะช่วย
ในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป 
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๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคำนึง  ถึงสิ่งท่ี
ผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง 
 (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
 (๒) ช่ังน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไร

คือวิธีที่ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ  
 (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการ    
กับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การทำงานกับองค์กรภายนอกไม่ว ่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ  องค์กรต้องระบุจุดเสี ่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื ่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลท่ีตามมา หากไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ         
เพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุ    
จุดเส่ียงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์    ทับซ้อน
ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทำให้ได้นโยบาย     ที่สอดคล้อง
ความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มี
ส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทำให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ  โดยสอบถามข้อมูลจาก   

ผู ้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำงานรวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ 
การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน    อีกด้วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้
ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการทำงานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการ
ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
 

บทบาทสำคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information Disclose : 

PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อำนวยการจะ
เป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อ
ทีมงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพ
ระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผู้นำเรื ่องสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน  
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ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ีเกิดขึ้น  จากการตรวจสอบต่างๆ ผู้อำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทำให้ผู ้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบต้อง
ปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัย ในการเปิดเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็น
ความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการลดแรงต่อต้าน  หากส่ิงท่ีเปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงสำคัญท่ี
ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต่านเท่าท่ีจะทำได้บทบาทอื่นๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้นำแก่ลูกน้องท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  เพื่อให้แน่ใจว่า     

ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
- ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คำปรึกษาแนะนำ

ลูกน้องไม่ให้ทำผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร 
ผู ้บริหารต้องทำให้ผู ้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็นความลับเชื ่อมั ่นใน
กระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์  หากมีการ
รายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับ ไม่ให้การกระทำใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย 
มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทำให้ผู ้อื ่นรับรู ้ได้ว่ าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้รับรู ้ได้ว่าอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ 
 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวก  ต่อการ

เปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทำไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทำผิดจัดให้มีการ
ฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื ่อน
ตำแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การ
เปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 
 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target) 
- หน่วยงานควรสร ้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ ้มครองผู ้ เป ิดเผยข้อมูล  มีนโยบาย               

และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ     การ
บริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู ้ที ่ผิดพลาดให้คำปร ึกษา        
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติ     
และขนาดขององค์กร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม  

กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

➢ หลักนิติธรรม  
➢ หลักคุณธรรม  
➢ หลักความโปร่งใส  
➢ หลักการมีส่วนร่วม  
➢ หลักความรับผิดชอบ  
➢ หลักความคุ้มค่า  

 
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต (ANTI CORRUPTION)  
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ธรรมาภิบาล จะมีคำว่า integrity ค่านิยม ของข้าราชการ     
I am ready  

I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เท่ียงธรรม)  
A = Activeness ขยันต้ังใจทำงาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ประชาชน)  
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม  
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระทาเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

  

บทที่ 2 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสอง

บทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัคร
สอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ใน
กรณีนี้ถือว่ายังมิได้นำไปสู่การกระทำความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการ
สอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตน  แต่ประการใด เป็นต้น ถ้าเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วน  ในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละ
เว้นจากการให้คำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้า
ทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการ
เป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่างสูงมาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
๓. การกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 

หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการทำงาน มี 6 ขัน้ตอน 
1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร 
2. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับ

ซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
4. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

รายละเอียดในการปฏบิัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
4. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
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บทที่ 3 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
มาตรการกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ

แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี ้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีใน

ฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้

นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ  ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นำบทบัญญัติ  ในวรรคหนึ่งมา
ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนิน
กิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

มาตรา 101 ให้นำบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการ เป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายไดใ้น
บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ท่ีหน่วยงาน
ของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
มาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
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บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวาง

โทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนดำเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง
ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๓.๑ ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๙ ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื ่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้
มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น  หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น  ต่างจาก
บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอำนวย ความสะดวกของ ทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด ความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าท่ี ท้ังนี้ ในกรณี มีความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที ่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื ่น  ในราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำ เป็นต้องวินิจฉัยหรือ
ช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตน หรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลท่ัวไป 
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(๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคล

อื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
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บทที่ 4 
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในบทนี้จะกล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์
ส่วนรวม และขอบเขตของการกระทำท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

1.ประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ทำกิจกรรม
หรือได้การกระทำต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพื่อนหรือของกลุ่มในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กันใน
รูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงิน  หรือในทางทรัพย์สินต่างๆ 
เป็นต้น 

2.ประโยชน์ส่วนรวม 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการท่ีบุคคลใดๆ ในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระทำการใดๆ ตามหน้าท่ี
หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการดำเนินการในอีกส่วนหนึ่ง ที่แยกออกมาจาก  การดำเนินการตามหน้าที่ในสถานะของ
เอกชน การกระทำการใดๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์ หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้
ตกอยู่ในฐานะเป็น  ผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่างๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ และยังได้เข้าไปพิจารณาดำเนินการ ใน
กิจการสาธารณะท่ีเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าท่ีในกิจการของรัฐ เพื่อประโยชน์ของรัฐ แต่เมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
พิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้นำประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไป
เกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการดำเนินการใดๆ ตามอำนาจหน้าท่ีของการดำเนินงานท่ีเป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 
 

รูปแบบของการกระทำที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราว ในกิจการท่ีเป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
2. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่นการรับของขวัญฯ และผลจากการ รับ

ทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

3.การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย หรือการ
ส่ังการตามกฎหมายหรือตามอำนาจหน้าท่ีและได้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ สำหรับตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือ
พวกพ้อง และจะส่งผลกระทบทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างใน
ภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชน์หรือทำให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 

4. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำงานพิเศษต่างๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าท่ี
ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

5. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้เข้ามาทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะท่ีเข้ามามีส่วนได้เสียในสัญญาต่างๆ
ท่ีได้ทำไว้กับหน่วยงานของรัฐ 
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6. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ทำงานในภาคเอกชน ท่ีมีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับอำนาจหน้าท่ี ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
นั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐแล้ว 

7. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ได้กำหนดโครงการสาธารณะและได้นำโครงการฯนั้น ไปลงในพื้นท่ีของตน เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 
 

ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ท่ีเป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม  และได้มา

โดยมิชอบ 
2. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าท่ีการทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น 

การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอื่นใดท่ีมีผลกระทบต่อส่วนรวม 
3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงทำงานในตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตำแหน่งราชการเป็นการป้องกันมิ

ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการนำข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากตำแหน่งแล้ว
และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ในหน่วยงานราชการ
มาแล้ว 
 

ตัวอย่างเร่ืองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
*หาประโยชน์ให้ตนเอง  
*รับประโยชน์จากตำแหน่งหน้าท่ี  
*ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน  

*ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน  
*ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  
*รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าท่ี  
*ทางานหลังออกจากตำแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท  
*การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความก้าวหน้า  
*ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวงัการบริการท่ีดีกวา่ลูกค้ารายอื่น  
*ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยที่ตนมีอำนาจ  
*ช้ือขายตำแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน  
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม  ของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  การกระทำต่างๆของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ คู่สมรสท่ีจะต้องห้ามกระทำหรือ ห้ามดำเนินกิจการ ตามท่ี
มาตรา 100 ได้กำหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบกับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับ
เรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อ
ตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 100 ได้บัญญัติ ห้าม
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีได้ทำไว้กับหน่วยงาน  ของรัฐและ
การห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น  หรือเป็นหุ้นส่วนในหา้ง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยังได้บัญญัติห้าม การเข้าไปมีส่วนได้เสียใน
ฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น การทำงานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้อง
เชื ่อมโยงกับอำนาจหน้าที ่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้ามตลอดถึงการดำเนินกิจการในภายหลังอันเป็นเวลาท่ี
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ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติห้ามการดำเนินกิจการของคู่
สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะเดียวกันกับท่ีได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มิให้ดำเนินกิจการไว้ด้วย 
 


