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ค าน า 
 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดัน            
ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึง
ประเด็นเรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน การปราบปราม              
การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ
ให้เหมาะสม เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจในระบบ
ราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต รวมถึงการ มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  
จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ และผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิด                  
ความโปร่งใส ยึดประโยชน์ของส่วนรวม และราชการเป็นส าคัญ  
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1  
บทที ่1 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(Conflict Of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์        
ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม 
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ   
ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการใน
การป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) 
ข้อ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖ (๑),(๒),(๓) ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ๙ (๑) เป็นต้น  

ส านักงาน ก.พ.  ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น
นักการเมอืง ข้าราชการ พนักงานบรษิทั หรือผูบ้ริหารมผีลประโยชนส์ว่นตัวมากจนมผีลตอ่การตดัสนิใจ หรือ
การปฏบิตัหิน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา                 
ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท า
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาด                  
การตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตน     
เป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิด           
การกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  
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2 
นิยามศัพท์ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล / 
กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือ
ธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะ
ให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary)  

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่ 
รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด 
ของขวัญหรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืน ๆ  

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง /
อคต ิ/ เลือกที่รักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่า แม้แต่ความเชื่อ / ความคิดเห็นส่วนตัว ก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือการให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา
อาสาสมัคร  

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  

๑. ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ  
๒. ท างานตามหน้าที่ ตามกรอบ และมาตรฐานทางจริยธรรม  
๓. ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง

จ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตน จะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่  
๕. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๖. หลีกเลี่ยงการกระท า / กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล

ภายใน  
๗. หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน  
๘. ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
๙. ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่ง หรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหา

ต าแหน่งงานใหม่  
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)องค์กรสากล คือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ : ผลประโยชน์              
ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  
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  1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์                 

ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
  2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คน

เห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามา
ซึ่งผลเสีย ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤตตินอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

  3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะ  
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือ ผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท  

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่นเป็นเจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย  ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิด               
ความผิดพลาด หรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น 
ที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืน ๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ    
ความล าเอียง / อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อน เป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามี
หลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  

 
ความหมายและประเภทของการขัดกนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบุคคลกบัประโยชนส์ว่นรวม 
 
ความขดัแย้ง (Conflict)  
 

สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอย เป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจ
กระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ
ผลประโยชน์  

 
ผลประโยชนส์ว่นตน (Private Interests)  
 

เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง
หรือของกลุ่มที่ตนเองเก่ียวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการ
ทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์,2527:154)  
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ผลประโยชนส์ว่นรวมหรือผลประโยชนส์าธารณะ (Public Interests) 

หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ  
ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม  

 
ความขดัแขง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม (Conflict Of Interests)  

เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใช้ต าแหน่งหรืออ านาจ
หน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบ
หรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ค าอ่ืน ที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่ง
สาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคอร์รัปชั่นสีเทา  

 
ประเภทของผลประโยชนท์บัซ้อน 

รูปแบบพฤติกรรม และการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) การรบัของขวญัหรอืรับผลประโยชน ์ 

คือ การรับของขวัญ และความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคล  
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบเช่น การลดราคาของที่ซื้อให้การเลี้ยงอาหาร
อย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง 
หรือเปน็ไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้
บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็น
ทองค ามูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้น
เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็น
คณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น
ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัย หรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรม หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้
นั้น ๆ เป็นต้น  
(๒) การหาผลประโยชนใ์ห้ตนเอง  (Self-Dealing)  

คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง  

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้บริษัทตนเอง หรือบริษัท
ครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเอง
มีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือ
บริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น  
(๓) การท างานหลังเกษยีณ (Post-Employment)  

คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคย
ด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง  
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  ตัวอย่างเช่น  การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคย
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้
ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณ มาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงาน
โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / การที่ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และ
สุขภาพออกจากราชการไปท างานในบริษัทผลิต หรือขายยา เป็นต้น 
(๔) การท างานพเิศษ (Outside Employment or Moonlighting)  

คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพ             
การท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึง           
การใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก
หน่วยงานด้วย  

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการ เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้น เกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ              
ไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็น      
ที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น  
(๕) การรบัรู้ขอ้มลูภายใน (Inside Information)  

คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือ
รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือ 
พวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติ
พ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่าย
โทรคมนาคมแล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น  
(๖) การน าทรพัยส์นิของหนว่ยงานไปใชช้ัว่คราวในกจิการทีเ่ป็นของสว่นตน  

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสีย  
ประโยชน์  

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไป
ขาย และน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะ
เป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเองและมี
ความผิดฐานลักทรัพย์  
(๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)  

คือ การใช้อิทธิพลทางการเมือง เพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตน
รับผิดชอบ  

ตัวอย่างเช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนนสร้าง
สะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง / 
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น  
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ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
เนื่องจากคนไทยมีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัว

กับเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงมีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ  โดยเฉพาะบุญคุณ               
ทางการเมือง หรือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายและมีความจ าเป็น
ในการรักษาตัวรอดและยึดถือค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารและ
ระบบการตรวจสอบถ่วงดุลยังไม่มีประสิทธิภาพและตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา  
หรือยังไม่เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระท าหรือคิดที่จะกระท าผิดที่เอ้ือต่อการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร 

 
 
พฤตกิรรมทีเ่สี่ยงต่อการมผีลประโยชนท์บัซ้อน 

๑) การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน  
๒) การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง  
๓) การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์  
๔) การอนุมัติหรืออนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  
๕) การกระจายงบประมาณ  
๖) การปรับการลงโทษ  
๗) การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท  
๘) การรับของขวัญ ของก านัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  
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กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่อง             
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ            
มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน            
ให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์              
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ก าหนด หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กัน
ในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม  
หากมีความจ าเปน็ตอ้งรบัเพราะเพื่อรกัษาไมตร.ี..จะท าอย่างไร 

Eแจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย  
E มีเหตุผลรับได้ – รับไว้  

ไม่ควรรับ – ส่งคืน (ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ)  
ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการเรีย่ไรของหนว่ยงานของรฐั พ.ศ.2544  

ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระท าการดังต่อไปนี้  

(๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการ
ด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมาย               
ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  

(๒) ใช้สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะ         
จ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม  
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บทที ่2 
แนวทางการปฏบิตัเิพื่อปอ้งกนัและแกป้ัญหาผลประโยชนท์ับซ้อน 

“ความขดัแข้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles)  
 

หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่ง ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชาย            
เป็นกรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของนายสมชายเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบด้วย 
ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้
ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การกระท าความผิดแต่ประการใดเช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือ             
มีการสอบเกิดขึ้นแล้ว แต่นายสมชายวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด แต่อย่างไร
ก็ตาม การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว  ถือเป็นสถานการณ์
ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/ชักน าให้เกิดการกระท าถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นายสมชายจะต้องถอนตัวออก
อย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษาและ               
งดออกเสียง (Recusal) จากกรณีสถานการณ์ตัวอย่างข้างต้น นายสมชายจึงควรจะต้องลาออกจากการเป็น
กรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการถอนตัวออกจากการเก่ียวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างสูง การเคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเอง
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณี
ตัวอย่างในข้อสอง สมชายสามารถแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตน   
ถอนตัวออกจากการสอบ เพ่ือให้สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก 

 
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 

+มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง  
+การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
+ การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ  
+ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 

การก าหนดมาตรการปอ้งกนัการทจุรติ 
+ การมีประมวลจริยธรรมและห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน  
+ การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
+ การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ  
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ ดังนี้  
1) หลักนติธิรรม  

ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับ                 
ของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่า
เป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอ าเภอใจ หรือตามอ านาจของตัวบุคคล  
2) หลักความโปรง่ใส  

ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง                
ทันการณ ์ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้  
3) หลักการมสีว่นรว่ม  

ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็น                 
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศในด้านต่างๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ                 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบ                     
ต่อผลของการกระท านั้น  
4) หลักความรบัผิดชอบตรวจสอบได้  

ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักใน
หน้าที่ ความส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้น              
ในการแก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่ จะยอมรับผลจากการกระท า
ของตน  
5) หลักความคุม้คา่ 

ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  
6) หลักคณุธรรม  

ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ส านึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 

  
หลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันและปราบปราม             
การทุจริต (ANTI CORRUPTION)  
 

หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม              
ในการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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10 
หลักธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready 

I = Integrity   มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
A = Activeness  ขยันตั้งใจท างาน (บริการ/แก้ไขปัญหา)  
M = Morality   มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
R = Relevance  รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
E = Efficiency   มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)  
A = Accountability  รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน  
D = Democracy  มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
Y = Yield   มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน  

ค่านยิม จงึมักจะมีค าวา่  integrity เปน็คา่นยิมขององค์กร  
สาเหตุที่ต้องมี ธรรมาภิบาล เพราะมีอ านาจมาก ก็จะโกง มาก  
ค าว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Good Governance”  

หมายถึง การปกครองที่ดี เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง สันติสุขมีเสถียรภาพในวงราชการใช้ว่า 
“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ส่วนภาคธุรกิจใช้ “Corporate Governance” การก ากับดูแลกิจการที่ดี, 
บรรษัทภิบาล ค าว่า ธรรมาภิบาล มาจากค าว่า ธรรม สนธิ กับค าว่า อภิบาล หมายถึง การปกครองด้วย
คุณธรรมความดี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีค าว่า “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่ดี               
มีความซื่อตรงต่อกัน (Integrity) มั่นคงในสัญญาที่มีต่อกัน มีสัญญา (กฎกติกา มารยาท) ที่ร่วมกันท า                
เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบในสิ่งที่ท า  

แนวคิดของ “ธรรมาภิบาล” คือ ร่วมกันสร้าง “กฎเกณฑ์” (Norms) เป็นบรรทัดฐาน                
ในสังคม ที่มีระบบถ่วงดุลการใช้อ านาจของบุคคลโดยเฉพาะชนชั้นปกครอง  ที่มักใช้อ านาจที่มีอยู่เพ่ือ                  
เอ้ือประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง จ ากัดดุลยพินิจในการใช้อ านาจของ “ผู้น า” ป้องกันการท าตาม 
“อ าเภอใจ” เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มั่นคง พัฒนาอย่างยั่งยืน  

หลักธรรมาภิบาล จึงต้องมีความซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส (Transparency)                     
ความรับผิดชอบ (Responsiveness) การรับผิดชอบในผลงาน (Accountability) เป็นธรรม/เสมอภาค 
(Fairness/Equity) การมีส่วนร่วม (Participatory) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Effectiveness) และเป็นไป
ตามกฎ (Follow the Rule of Law)  
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การทจุรติและประพฤติมชิอบ 
มีลักษณะที่เข้าข่ายได้หลายลักษณะดังนี้  

1. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การรวบอ านาจ การไม่มอบงาน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา การรีดไถจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือซื้อต าแหน่ง/เลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้ง/เลื่อนขั้น
เฉพาะพวกพ้อง การปูนบ าเหน็จรางวัลแต่เฉพาะพวกพ้องของตน  

2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ได้แก่ ไม่ลงโทษผู้กระท าผิด            
ที่เป็นพวกพ้อง ลงโทษเฉพาะคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ลงโทษเกินฐานความผิด ไม่รายงานข้อเท็จจริง ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ แก้ไขกฎ ระเบียบเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง/พวกพ้อง  

3. การปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ได้แก่ การเรียกรับเงิน/                    
เรียกสินบน/เรียกของก านัล การช่วยเหลือสมัครพรรคพวกหรือเครือญาติการปกปิดความผิดให้พวกพ้อง   
การจัดท าเอกสารเท็จ เพ่ือให้ตนเองหรือสมัครพรรคพวก ได้รับประโยชน์การผูกขาดค้าขายแต่กับ                  
สมัครพรรคพวก การใช้อ านาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์  
ลักษณะของการทจุรติในวงราชการ  ได้แก่  

– การเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณอันเป็นเท็จ  
– การรั่วไหลของเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  
– การก าหนดความต้องการงบประมาณ/พัสดุที่ไม่เป็นจริง  
– เงินสินบน/สินน้ าใจจากการจัดซื้อจัดจ้าง  
– การด้อยคุณภาพของสิ่งที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ  
– ความสูญเปล่าของการใช้งบประมาณ (ของเหลือในคลัง)  
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