
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
เรื่อง ประกาศใชคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

ขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
********* 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอำนาจรัฐในการปกครอง และบริหารจัดการ    
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซ่ึงดำเนินการแกไขปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ิน เปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพ และ
รับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงาน และ
ดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุ  
มาจากการปฏิบัติหนาท่ี หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังปญหาการทุจริต คอรัปชั่น อันเปนปญหาของสังคมไทย  
ท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริตซ่ึงทางคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคำสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตได 

  องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก  ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน และการ
ดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใช
อำนาจในตำแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย   จึงดำเนินการจัดทำคูมือ
การปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอกข้ึน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                        ประกาศ ณ วันท่ี  ๘  มกราคม พ.ศ. 256๕ 
                                               

                    

                                                                      (นายมาโนช   สุขโขใจ) 
                                                          นายกองคการบรหิารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
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คํานํา 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป�นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ               

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเป�นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซ่ึงดำเนินการแก้ไขป�ญหา

ต่างๆท่ีเกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถ่ินเป�นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้

ถึงสาเหตุของป�ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท้องถ่ินดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังป�ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป�นป�ญหาของสังคมไทย    ท่ีเกิดข้ึนมา

เป�นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของป�ญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

หรือ คสช. ได้มีคำสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุก

ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขป�ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดย

มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้า

ระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน และการ

ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้

อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก เพ่ือเป�นแนวทางในการ

ปฏิบัติงานต่อไป 

 

                         สำนักปลัด 

        องคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก 
         
 
 
 
 

 

 

 

 



 

     สารบัญ       

    

           หนา 

บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน       4 

บทท่ี ๒ มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน   1๒ 

บทท่ี ๓ แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน      ๑6 

          และตัวอยางเรื่องผลประโยชนทับซอน 
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บทท่ี ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน

สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ

พวกพองเปนหลัก ซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการทุจริตสํานักงาน 

ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of 

Interests หมายถึง สถานการณ หรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท 

หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจ หรือ

ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม               

ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ัง

กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม 

สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลัก       ไดสงผล

เสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรม และจรรยาบรรณของเจาหนาท่ี             

ของรัฐท่ีตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจ หรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชน

สวนตนหรือพวกพองเปนหลักความขัดแยง Conflict สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึน 

เม่ือบุคคลไมสามารถตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกัน                

ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชนผลประโยชนสวนตัว(Private Interest)เปนผลตอบแทน               

ท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ 

ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลายผลประโยชนสวนรวมหรือ

ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามท่ีใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคลท้ังหลายในสังคม 

ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชน              

ทับซอนเจาหนาท่ีของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ  

  ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

  ๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ

หนาท่ีทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

 

 

/๒. รับผล... 



-๕- 

  ๒. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ

เงินจากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกํานัลจากรานคา 

  ๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปนคุณ

แกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

  ๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร

ของราชการทํางานสวนตัว 

  ๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ

แทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหา

ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

  ๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเอง

ทํางานอยู 

  ๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรูหรือ

อิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

  อ งค ก ร ส า ก ล  Organization for Economic Cooperation and Development 

นิยามผลประโยชนทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็นเปนพบประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามีแตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถา

จัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวาการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น 

แตตองทําใหคนอ่ืนๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชน

สาธารณะไดในอนาคตหนาท่ีทับซอนหรือผลประโยชนเบียดซอนกัน มี ๒ ประเภท 

  ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ

บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ                  

ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยัง                 

มีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางาน

บางอยางท่ีคนอ่ืนๆ ทําไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน           

มาเก่ียวของ 

/๒. ประเภท... 



-๖- 

  ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา

บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาท

หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/

อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ                  

แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ

นํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

  หลักการ ๔ ประการ สําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก

เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ี

พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน

บุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง

เผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 

  ๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย

กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมี

วิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน

การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนข้ันตอนแรกของการ

จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความ

เชื่อม่ันแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 

  ๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการ

ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการ

จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ

นโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมีเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง 

สวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

  ๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ีซ่ึง

ตองอาศัยวิธีการดังนี้ 

  - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑ และการ

ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

   - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจ

ในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 

  - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนําไปใช

ในทางท่ีผิด 

/- ใหเจา... 



-๗- 

  - ให เจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน

เรื่องตอไปนี้ 

๑. มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

  ๒. กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

  ๓. กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดของตนเองท่ี

จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอนกรอบการทํางานนี้เปนวิธีการ

กวางๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตาม

บริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ข้ันตอน สําหรับการพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน 

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 

๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 

๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันใน

การจัดการผลประโยชนทับซอน 

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

รายละเอียดแตละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิด

ผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปไดเพ่ือปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

 - การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทํา

ใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

   - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้)ธุรกิจ

สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคการอ่ืน                 

(เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน 

 

 

/- ตัวอยาง... 



-๘- 

  - ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางการ

ตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ

ใหบริการท่ีอุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ

สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความ

สนใจเปนพิเศษ 

  - การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ

ผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน   

ดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของ

สมาชิกในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถรูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน 

และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 

๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 

- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง

ตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให

ความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถ      

เขาถึงนโยบาย และขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุ และเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหาร

เอง ก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน

ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ี

ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการ

รวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจาย

อํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

  - นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการ

ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจ

ใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไป 

 

 

 

/๔) ดำเนินการ... 



-๙- 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

  - การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูใน

ตําแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนให

เจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาท่ี

มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง  

(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม  

(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและ

พิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ 

   (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

  ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถ

จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวราย     

ไมแพกัน 

   - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ี

เพ่ือผลประโยชนและตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ี

ตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัย

จริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

   - นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมใน

การระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทํา

ใหไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ในการรวมกัน

จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและ

ตรวจสอบได 

  ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

  - ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถาม

ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึง

สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจ

เรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการ 

/ผล... 



-๑๐- 

ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจ

พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี 

  บทบาทสําคัญของการบริหารผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูล

สาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปน

อุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของ

กับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือ

การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการ

กระทําผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณ

การตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคาม

หรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความ

เชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผยใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปน

ปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขา

ไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได 

บทบาทอ่ืนๆ คือ 

  - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 

  - ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 

  - พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

  - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือให

แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 

  - ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 

   - ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคล

ท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการ

กระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนและตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยาง

ยุติธรรมเปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปดเผย

ม่ันใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ี

เกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณหากมีการรายงานดวยวาจาจะตอง

สรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการ

ตรวจสอบหรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบการ

พัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุนจัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญ

และผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือ 

/ขาราขการ... 



-๑๑- 

ขาราชการเปดเผยการกระทําผิดจัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแกขาราชการหรือเม่ือ

ขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ

รองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปอง

คุมครองพยานเปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี  

  - หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบาย

และกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการ

บริหารท่ีไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

  - จัดกลไกสนับสนุน เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษาการเปดเผย

พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสมและปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 

   - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง

ธรรมชาติและขนาดขององคกร 

  -นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

   - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

บทท่ี ๒ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 

2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หามมิให

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

   (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

  (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ

ดําเนินคดี 

  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ

สวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ

หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

 

 

/(๔) เขาไป... 



-๑๒- 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น

อาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี

ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให

นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดําเนิน

กิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 

  มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจาก

การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวน

หุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 

100 (2) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 

100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัท

จํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวม

ทุน มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผู

ท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

  มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี

หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาดวยบทลงโทษมาตรา 122 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 

103 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับกรณีความผิดตาม

มาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตน

ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

  ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ และจํานวนทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้ 

/ขอ ๑ 



-๑๓- 

  ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

  ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา

การรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให กันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความวา       

ผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นาอาคูสมรสผูบุพการี

หรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมี

มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน 

  ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

  ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 

  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม

ฐานานุรูป  

(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

  ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว 

หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองรับไว

เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็น

วาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล 

ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา

มากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนี้ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถ

กระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับ 

/ทรัพย... 



-๑๔- 

ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชน

ดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเม่ือได

ดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน

ดังกลาวเลยในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา              

ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ                        

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจงตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ              

ผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา                     

หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น                        

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก 

แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

  ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศ  

ฉบับนีใ้หใชบังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

3. ประกาศองคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก เรื่อง หลักเกณฑท่ีเก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตำบลสิบเอ็ดศอก กำหนดให
จะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

3.1 ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2 การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
๓.๓ การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน 
๓.๔ การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๓.๕ การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๓.๖ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๓.๗ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
๓.๘ การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๓.๙ การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
ท้ังนี้การฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย 
 
 

 

/บทท่ี 3 
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บทท่ี 3 

แนวทางปฏบัิติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

  แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน “ความขัดแยงระหวางบทบาท” (Conflict 

of roles) หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนงท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยท่ีบุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ถือวา               

เกิด “การดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสู

การกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลว       

แตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตนถาเกิดผลประโยชน

ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก

การใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีท่ีสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร              

เขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซ่ึงในสถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออก

จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหม                

ตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 

๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 

๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ี  

ของรัฐ 

   ๓.1 เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ท่ีเปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมูลคาสูงเกินความ

เหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ 

  ๓.2 เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง

เขามาเก่ียวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทําอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบตอ

สวนรวม 

  ๓.3 เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจหลังพนตําแหนงราชการ

เปนการปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการท่ีทราบไปใชประโยชน

หลังออกจากตําแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารง

ตําแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว 

  หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

  1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 

2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 

  3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

/๔. สราง... 
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  4. สรางวัฒนธรรมองคกรแนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

กรอบการทํางาน มี 6 ข้ันตอน 

1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 

   2. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

  3. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 

  4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

  5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันใน

การจัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

  6. บงัคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

1. การระบุผลประโยชนทับซอน 

  2. พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

3. ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 

  4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

5. สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

 6. การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

 

 


