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ค าน า 

เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก

ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีรัฐ

หรือท่ีเราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต

จริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์หลักขององค์กร 

หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง ๆ คุณภาพ

การให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ด้วย 

ดังนั้น เพื่อป้องกนัมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เป็นหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป  

ตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งมีบทบาทส าคัญในการก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

และในเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงได้

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระส าคัญ เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ท้ังในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับ

ใช้ และบทลงโทษเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ และ

น ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมท้ังหลีกเล่ียงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐาน

จริยธรรมท่ีก าหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กรให้เป็นท่ียอมรับ

ของสังคมอันจะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเทศชาติต่อไป 
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บทที่ 1 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 



1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

    “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี 

ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน ของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและ

ผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกัน

ออกไป ดังนี ้

    สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะท่ีต้องได้รับความเช่ือถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้ 

นโยบาย หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึง

เรื่องส่วนตัว ท่ีขัดแย้งกัน ความต้องการท่ีขัดแย้งกันนี้ท าให้เกิดความล าบากในการท าหน้าท่ีอย่างยุติธรรม 

แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการกระท าท่ีไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพท่ีท าให้ความ

น่าเช่ือถือของบุคคลนั้น ในการกระท าท่ีเป็นกลางลดลง 

    ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของค าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีทับ

ซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอ านาจหน้าท่ีท่ีต้องตัดสินใจท างานเพื่อ

ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ีขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าท่ีภาคประชาสังคม 

(Civil Society) 

   ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของ

ผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ต าแหน่งสาธารณะและต าแหน่งใน

บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อ านาจและต าแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว

หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้นหรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะ

ได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในต าแหน่งสาธารณะท่ีเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติการให้สัมปทาน

ธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างท่ีพบคือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะ

ประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะ

ประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหาก าไรเกินควรได้ การ

คอร์รัปช่ันในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์รัปช่ัน ท่ีส าคัญของ

นักการเมืองและข้าราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

   Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ 

ผู้อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้ค านิยามของค าว่า Conflict of Interest หมายถึง 



สถานการณ์ท่ีบุคคล เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ

จนเห็นได้ว่ากระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบท่ี

ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

   องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆท่ี

ท าให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน 

ท้ังนั้น เช่น การหางานใหม่ท่ีมีรายได้ท่ีดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกบั

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

   องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีหรือ 

เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่เกิดจากการมี

ต าแหน่งหรือการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

   องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้

วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

 



จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  

(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง

เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจาก

อคติ 

   2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเปน็ 7 รูปแบบ ได้แก่ 

   1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงานราชการรับ

เงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ

เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

   2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ท่ี

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีท าให้

หน่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซื้อท่ีดิน ของ

ตนเองในการจัดสร้างส านักงาน 

   3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง  

การท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนท่ีด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ี

ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

   4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังบริษัท

ด าเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา

โครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ

พิจารณาจากหน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่  

   5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 

ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป

ซื้อท่ีดินโดยใส่ช่ือภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อท่ีดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อท่ีดินเพื่อเก็งก าไรและ

ขายให้กับรัฐ ในราคาท่ีสูงขึ้น 

   6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 

propertyfor private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆกลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ใน

ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

   7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น  

การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ

สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 



   จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  

จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรม 

ท่ีเข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการจัดการกับปัญหา ความ

ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างาน

ของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ทุกรูปแบบ 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 2 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 



1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อน 
   (1) การก าหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and disqualification 

from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบ้ืองต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์

ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานาประเทศ มักก าหนด 

ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

สัมปทานหรือสัญญาต่างๆ กับรัฐ เป็นต้น 

   (2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ  

(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธรุกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้

เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และ

ประเภทท่ีสอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือท่ี

แก้ปัญหาความขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย

ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 

   (3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิงท่ี

ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลาย

ความเช่ือมั่นท่ีสังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเส่ือมศรัทธาท่ีประชาชน

จะมีต่อระบบราชการ 

   (4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ (Post-office 

employmentrestriction) เป็นข้อก าหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของ

รัฐน าข้อมูลลับ(Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก

ต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่ง

ส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  

   นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 

กฎระเบียบ ท่ีก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้

กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง

เพียงพอเพราะในกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะ

ด าเนินการตามมาตรการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



 
   การสร้างการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ 

ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึง 

การท่ีสาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ ประการท่ีสาม การมีหลักการท่ีแน่นอนคงเส้นคงวาและเป็น

ธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆ จะต้องใช้บังคับกับทุก

คนอย่างเท่าเทียมกันไม่ล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปล่ียนแปลงบ่อยๆ จนก่อให้เกิดความสับสน และ

ประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูง

จะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง

ความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ 

   ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย

ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้



ทันประการท่ีสอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการ

ด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก

การเมือง และเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการท่ีสาม ก าหนด หลัก เกณฑ์ด้านจริยธรรม

คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการช้ีน า

พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ก าหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ

ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคม

ให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีจิตส านึกท่ี

เสียสละในการท างานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในการ

เคล่ือนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการด าเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับ

ซ้อนได้อย่างแท้จริง 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
   ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า

อะไรคือส่ิงผิดและอะไรคือส่ิงถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว โดย

จะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆ ให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม

คุณธรรมดังกล่าวนี้สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมาคมและ

ส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อ

ป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความ

ชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม  

   ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับความ

ประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ  เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะ

หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆ  เหล่านี้ เป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีทางด้านสาธารณะนั้น 

ควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรท่ีถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับ

ซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึง

ปฏิบัติ 

   ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน 

ส่ือมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน การ

จัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง 

เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง 

สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบช่ัวดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระท าการ



อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีส าคัญไม่น้อยไป

กว่ากันก็คือการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีมีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหา

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

   ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of 

civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่การรวมตัว

กันจัดต้ัง 

องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมส่ือสารมวลชน 

ท่ีเป็นอิสระในการด าเนินงานท้ังส่ือวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 

มีจิตส านึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมท่ีมีอ านาจต่อรองสูง

ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง

ให้น้อยลงได้ 

   ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้

บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ

ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักล่ัน ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย 

ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวนิิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากท่ีสุดรวมทั้งบทลงโทษใน

กฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

    ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและ 

ศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้

ความสามารถ และมีคุณธรรมในการท างาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ

แต่งต้ังกรรมการท่ีเป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานท่ีชัดเจน 

มีเป้าหมายในการท างานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



3. ตารางสรปุตัวอยา่งโอกาสที่จะเกดิผลประโยชน์ทับซ้อนของขา้ราชการและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐกลุ่มตา่งๆ 

กลุ่มอาชีพ  กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.นักการเมือง  

การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งต้ัง หรือเล่ือนต าแหน่ง
ข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง 
การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ 
การจ้างเหมาจากรัฐ 
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์ 
การแต่งต้ังคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับดูแล (Regulators) 
สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีเลือกผลักดันโครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง ญาติ/พวกพ้อง 

2. ข้าราชการ 
ประจ าและ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ทั่วไป 
การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวก
พ้อง 
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธรุกจิรับเหมาก่อสร้างแต่งต้ังให้
ญาติ/ คนสนิท/คนท่ีมีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 
การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานท่ีตนมีอ านาจ 
การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทนจากการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน 
การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดเดิม 
การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่า
น้ ามัน 
การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว 
กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการ
ของประชาชนโดยเรียกรับเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสีย
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายท่ีดินในราคาท่ีถูกกว่าได้ ผู้บริหาร



สถาบันการเงินหวังก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่
นักการเมืองในการกู้เงนิในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้ า
ประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง 
ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อ านาจหน้าท่ีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขาย
ท่ีดินหรือบ้านพร้อมท่ีดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน 
เพื่อแลกกับความสะดวกในการท าธุรกิจกับสถาบันการเงิน 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดส านักงานบัญชีเพื่อท าบัญชีและรับ
จดทะเบียนจัดต้ังบริษัท จ ากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะ
รายท่ีตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น 
การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้
บริษัทของตนหรือของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การ
ปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอ
ราคา เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพอิสระ 
การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีประจ า 
การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วน ายาไปใช้ท่ีคลินิกส่วนตัว 
การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าท่ีหรือญาติ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน โดยผู้มีหน้าท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าท่ีหน่วยงาน
ก าหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้เกินเหล่านั้นจาก
ผู้รับบริการท่ีต้องการลัดคิว 
กลุ่มวิชาชีพที่เก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 
การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น 
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ 
คณะกรรมการตรวจรับผลงานท าหน้าท่ีเสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัท
ท่ีปรึกษาโดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นท่ี
คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการ
พิจารณาของกรรมการคนอื่น 

3. ข้าราชการ 
ท้องถิ่น 

3.1 การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาด าเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก 



ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญา
หรือรับเหมางานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบ
อ านาจจากบริษัทห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา 
สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกล่ียในฐานะ
ตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา 

 

ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งก าไรจาก
ราคาท่ีดินท้ังในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อ ท่ีดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นใน
รูปแบบท่ีก าหนดท่ีต้ังโครงการในพื้นท่ีท่ีตนเองมีท่ีดินอยู่เพื่อขายท่ีดินของ
ตนเองในราคาท่ีสูง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับ
บริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง 
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเอง
ให้กับเทศบาล 
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพือ่หาเสียง 
การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นท่ีของตนเอง 
การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนป้ายและช่ือของผู้ขอ
งบประมาณประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง 
การท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท า
หน้าท่ีในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจาก
ความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบท่ีเหลือจากการแปร
ญัตติไปด าเนินการในเขตพื้นท่ีของตน 

4. ประชาชน  การเสนอให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ 

 

4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทบัซ้อนที่พบเห็นบ่อย 
1. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว 

น ารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 

2. การใช้อ านาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน 

3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบมาตรฐาน  

(spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 



4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี  

ทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐน าเวลาราชการไปท างานส่วนตัว 

5. การน าบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ีเอื้อประโยชน์  

แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 

7. การเข้าท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่งมารับ

งาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยท างานเป็นผู้บริหารหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ 

โทรคมนาคม แล้วไปท างานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย 

9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 

11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเล่ือน

ระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 

12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

โดยไม่เป็นธรรม 

14. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ

ผู้อื่น 

15. การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ใช้อ านาจ

หน้าท่ีท าให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาซื้ออุปกรณ์ 

ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

5. แนวทางการปฏิบตัิเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
   เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ

การกระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน 

 



 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

- ของขวัญและประโยชน์อืน่ใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ บริการหรืออื่นๆ  

ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ

ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

- ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ  

ให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล  

บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อืน่ใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือ 

บริการใดๆ  ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ 

ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 

 

แนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทาง

ส าคัญได้ ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องไม่รับหรือถามน าถึงการรบัของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควร

ได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้ 

   1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานะ

แห่งตน 

   1.2 การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล 

แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

   1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อืน่ใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 

2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บงัคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของ 

รัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย 

3. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก 

กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าท่ีของ



รัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้  

4. ห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชนอ์ื่นใดท่ีให้

ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 

เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้ 

แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 

รายละเอียดต่อจากนี้เปน็ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์

อื่นใดในทางปฏิบัติ 

เราจะจัดการอย่างไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและ

หรือผลประโยชน์ คือ 

   1) เราควรรับหรือไม่ 

   2) เราควรรายงานการรับหรือไม ่

   3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่

1. เราควรรับหรือไม่ 

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับใน

โอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็

ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเปล่ียน 

กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอส่ิงใดๆ  นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม ่

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 

ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ  

เช่น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ 

อนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความ 

ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับกลายเป็นมี



อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

   การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ 

การทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 

โดยส่วนราชการ ท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนดนโยบายด้านนี้ อย่าง

เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ  

   หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระท า 

ด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย

โดยรวม” 

   ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ  ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

องค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมี

พันธะผูกพนัท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ

พร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญและ

หรือผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกบัผู้ให้ และ

อาจก่อให้เกิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 

   การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตั์ดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก

คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท า

ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ 

2) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ  ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและต้องการ 

ความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร 

และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ

ท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ

ผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์

นั้นๆ หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ

รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 

บาท ท้ังนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ

รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 



3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 

2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน 

ของส่วนราชการหรือไม ่

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์

ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด

ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง

อาญาด้วย 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ

ต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเส่ียง 2 ประการท่ีส าคัญ คือ 

   1. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์ น้อยกว่า 

ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ

หรือผลประโยชน์นั้นๆ  มีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริงเพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคด

โกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

   2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด 

ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ท าให้เกิด

ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าใหม้ีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า

มาตรฐานท่ีก าหนด  

   ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง

ต่างๆ  ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ

ท างานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์ 



โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ  ถือได้ว่าเป็นความผิด 

แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการท าลาย

สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่นๆ  ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนัน้ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคนแรกเสมอ 

ท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้ 

ค าแนะน าก็ตาม” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆ  เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการ 

ทางวินัยหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
สถานการณ์ตัวอย่าง 

   หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคคลท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วม

สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7 ,000 บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมี

บุคลิกเป็น Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีได้เก็บของ

รางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของ 

รางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็น

เพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะตัดสินว่าจะจัดการ

อย่างไรกับรางวัลช้ินนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีจึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 

โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง 



อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร 

บทสรุป 

   ความเช่ือถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ

หรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 

ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ  นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์

ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกใน

โอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริตและท าลายช่ือเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของ

ท่านเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

บทที่ 3 

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน 

บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

มาตรา 100 

 

 

 



แนวทางการปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบญัญตัิ  

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 มาตรา 100 

องค์ประกอบของกฎหมาย  

   ห้ามด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.2542 ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี 

ในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งเจ้าหน้าท่ี 

ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(3) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ 

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 

ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน  

หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 

ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัด 

อยู่ หรือได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ 

ของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ 

หน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น 

 

การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

(1) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 

ท้องถิ่น ได้เข้ามาท าสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาท่ี 

จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

(2) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  

ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับ 

บุคคลอื่น โดยการใช้อ านาจหน้าท่ีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปด าเนินกิจการใดๆ เพื่อ 

เป็นการป้องกันในกรณี ท่ีตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย 



(3) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้าง 

หุ้นส่วนจ ากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็น 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น 

(4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร 

ส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี 

หุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งมีอ านาจ ก ากับ  

ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็นหุ้นส่วน 

หรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน   

สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาท่ีเอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ด าเนินกิจการ ต่างๆ  แทน 

ดังต่อไปนี ้ 

สัญญาท่ีรัฐอนุญาตให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะ 

สัญญาท่ีรัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

สัญญาท่ีรัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  

   การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับ 

รัฐและท าสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อม 
(6)เป็นกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสียใน 

ฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(7)ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี  

ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ท าการเป็นตัวแทน กับตัวการท่ีเป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าท่ีของ 

ตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(8)ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่ง 

นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน 

   ข้อห้ามส าหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามด าเนินกิจการท่ีเป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามมิ  

ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐด าเนินกิจการใดๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 



ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม 

ดังต่อไปนี ้

(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นคู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรสของ  

เจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ี ใน 

ฐานะเจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีใน ต าแหน่ง 

ได้อาศัยอ านาจหน้าท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงค์ท่ีจะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคล

อื่นๆ โดยการใช้อeนาจหน้าท่ีของคู่สมรสไปดeเนินกิจการใดๆ  ในสัญญา 

(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การท่ีคู่ สมรส 

ของเจ้าหน้าท่ีรัฐได้ลงทุนในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดและได้เข้ามา 

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ 

(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 

ท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การท่ีคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตาม 

ทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรฐั 

(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้า 

เป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนท่ีถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 

หรือบริษัทท่ีได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าท่ีรัฐในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน 

ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆ  เป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ 

เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การก ากับ  ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด 

อยู่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับ

ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 

   แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบญัญัติ มาตรา 100 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง  

คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ  บ้างในขณะท่ีตนเองได้อยู่ในสถานะของ

เอกชน ท่ีได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจาก

รัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ 

และจะต้องส ารวจกิจการต่างๆ  ของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษา  ความหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้าสู่

ต าแหน่งว่าจะต้องด าเนินการต่างๆ  เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 



2. การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการด ารงต าแหน่งในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ีด ารงต าแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ  ท่ีเป็นการขัดกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการท าความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของ 

กฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการด าเนินการท่ีเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย  

กล่าวคือแม้ตนเองจะมิได้กระท าการท่ีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการด าเนินการของ 

คู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่างๆ  ตามท่ีกฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทาง

อาญาท่ีเกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจ าคุก ปรับ หรือท้ังจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

3. การด าเนินกิจการในภายหลังพ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังไม่ถึงสองปี)  

มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้าม 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้ด าเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม  

โดยห้ามด าเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ในต าแหน่งนั้นๆ  แล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีรัฐไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บทที่ 4 

กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

และบทลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 5 

หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการด าเนินการ 

กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. หน่วยงานที่รับเร่ืองร้องเรียนกรณีเม่ือพบเหน็พฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

   หากพบเห็นเจ้าหน้า ท่ีของรัฐมีพฤติกรรม ท่ีจะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่ง หน้าท่ี หรือ 

มีพฤติกรรมท่ีเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้ง 

หน่วยงานต่างๆ ได้ ดังต่อไปนี ้

1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 

   ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีตนสังกัด 

2. ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

   ท่ีอยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

   (อาคารบี) ช้ัน 5 เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ  

   10210 

   โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 

   เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

   ท่ีอยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 

   โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55 

   โทรศัพท์สายด่วน : 1567 

   เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 

   ท่ีอยู่ : เลขท่ี 120 หมู่ท่ี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 10210 

   โทรศัพท์ : 0 2141 1111 

  โทรศัพท์สายด่วน : 1355 

   เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th 

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

   ท่ีอยู่ : เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 

   เขตดุสิต กทม.  

   โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849 

   เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th 

6. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

   ท่ีอยู่ : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท์ : 0-2271-8000 



   เวปไซต์ : http://www.oag.go.th 

7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

   ท่ีอยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

   โทรศัพท์ : 02-547-1711 

   เวปไซต์ : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง 

   ท่ีอยู่ : ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

   กรุงเทพฯ 10400 

   โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634 

   เวปไซต์ : acoc.mof.go.th 

ข้ันตอนการด าเนินการ 
   1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนใดมีพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝ่า

ฝืนประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา

ได้ 

   2. คณะกรรมการจริยธรรมและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วจะส่ังการไปยังกลุ่มงาน

คุ้มครองจริยธรรมให้ด าเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็นต่างๆ 

แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน 

   3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วน

ราชการจะส่ังการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหาก

วินิจฉัยแล้วการกระท านั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้ส่ังยุติเรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

การจัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดท าตามแนวทางของส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางใน

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี ้

   - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

  - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

   - พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

      (ฉบับท่ี 3)  

   - ประมวลกฎหมายอาญา 

   - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน    

  หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

   - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 

             ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก  

   - วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก  

   - บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552 

   - บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร 

หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรี    

                     รังสรรค์ 

คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการ 

        จริยธรรม 

บทท่ี 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพลินตา ตันรังสรรค์. (2552). กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest. จุลนิติ ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 5, 53-78 

ส านักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 

Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


