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องคก์ารบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว อ าเภอแมร่มิ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่  

        

ค าน า 
 

คู่มอืผลประโยชน์ทบัซ้อน ได้รวบรวมหลกัการและแนวคดิ พรอ้มตวัอย่างเพื่อการ
บรหิารจดัการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์สาธารณะที่มผีลต่อการปฏบิตัิหน้าทีข่อง
เจา้หน้าทีภ่าครฐั ซึง่เป็นสถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมผีลประโยชน์สว่นตนอยู่ และไดใ้ชอ้ทิธพิลตาม
อ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบเพื่อให้เกดิประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสยีต่อผลประโยชน์
สว่นรวม ในหลายรปูแบบไมเ่ฉพาะในรปูของตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิเทา่นัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ที่
ไมใ่ชใ่นรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิดว้ย 

คู่มอืเล่มนี้ จะน าเสนอถงึหลกัการ แนวคดิ กรณีตวัอย่างพรอ้มขอ้เสนอแนวทางน าไป
ปรบัใชใ้นการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นเพื่อลดปญัหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ ใหห้มดไปใน
ทีส่ดุ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าคู่มอืเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้รหิาร ขา้ราชการ เจา้หน้าทีข่ององคก์าร
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว รวมทัง้ผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซอ้นในการบรหิารและเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานมปีระสทิธภิาพสงูสดุต่อไป 

 
 
 
 

งานกฎหมายและคด ีส านกัปลดั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนแกว้ 
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บทท่ี ๑ 
การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interests) 
 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น หรอืความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวมหรอื
ผลประโยชน์ขดักนั หมายถงึ การทีเ่จา้หน้าทีร่ฐัปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยค านึงถงึประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพอ้งเป็น
หลกั ซึง่ถอืเป็นความผดิเชงิจรยิธรรมและเป็นความผดิขัน้แรกทีจ่ะน าไปสู่การทุจรติ  

ส านกังาน ก.พ. ไดน้ิยามความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ทบัซอ้นและผลประโยชน์ส่วนรวม หรอื 
Conflict of Interests หมายถงึ สถานการณ์หรอืการกระท าทีบุ่คคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมอืง ขา้ราชการ 
พนักงาน บรษิทั หรอืผู้บรกิารมผีลประโยชน์ส่วนตวัมากจนมผีลต่อการตดัสนิใจ หรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ต าแหน่งหน้าทีท่ีบุ่คคลนัน้รบัผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคอื การทีเ่จา้หน้าที่
ของรฐัตดัสนิใจหรอืปฏบิตัหิน้าที่ในต าแหน่งของตนอนัก่อให้เกดิประโยชน์ต่อตนเองหรอืพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ซึง่การกระท าดงักล่าวจะเกดิขึน้อย่างรูต้วัหรอืไม่รูต้วั ทัง้เจตนาและไม่เจตนาในรปูแบบที่
หลากหลาย จนกระทัง่กลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตัทิีไ่ม่เหน็ว่าเป็นความผดิ ตวัอย่างการกระท าดงักล่าวมใีห้
พบเหน็ไดม้ากในสงัคม ส่งผลใหบุ้คคลนัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ทีย่งธรรม เนื่องจากการยดึผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลกัไดส้่งผลเสยีหายใหเ้กดิขึน้กบัประเทศชาติ ก่อใหเ้กดิการกระท าทีผ่ดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ
เจา้หน้าที่ของรฐัทีต่้องค านึงถงึประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าทีก่ลบัตดัสนิใจหรอืปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยค านึงถงึ
ประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพอ้งเป็นหลกั 

ความขดัแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขดักนั ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อนัเกดิขึน้ เมื่อบุคคลไม่
สามารถตดัสนิใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขดัแยง้อาจเกดิขึน้ไดจ้ากความไม่ลงรอยกนัในเรื่องความคดิ
แนวทางปฏบิตั ิหรอืผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตวั Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รบัโดยเหน็ว่ามคีุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรอืของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิง่จูงใจให้คนเรามี
พฤตกิรรมต่างๆ เพื่อสนองความตอ้งการทัง้หลาย 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิง่ใดกต็ามทีใ่หป้ระโยชน์สุข
แก่กลุ่มบุคคลทัง้หลายในสงัคม ผลประโยชน์สาธารณะยงัหมายถงึหลกัประโยชน์ต่อมวลสมาชกิในสงัคม 

พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อน เจ้าหน้าที่ของรฐัควรมจีติส านึกในการปฏิบตัิหน้าที่
ราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ  ตวัอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่าย
ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืเขา้ข่ายความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมทีส่่งผล
กระทบอยา่งรนุแรงต่อสงัคมไทย ไดแ้ก่ 

๑. หาประโยชน์ใหต้นเอง หรอื การใชอ้ านาจหน้าทีเ่พื่อตนเอง เช่น ขา้ราชการใชอ้ านาจหน้าทีท่ าให้
บรษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั หรอืฝากลกูหลานเขา้ท างาน 



5 

 

๒. รบัผลประโยชน์ คอื การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญั เช่น เป็นเจา้พนักงานสรรพากรแลว้รบัเงนิจาก
ผูม้าเสยีภาษหีรอืเป็นเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้แลว้รบัของก านลัจากรา้นคา้ 

๓. ใชอ้ทิธพิล เป็นการเรยีกผลตอบแทนในการใชอ้ทิธพิลในต าแหน่งหน้าทีเ่กดิส่งผลทีเ่ป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝา่ยหน่ึงอยา่งไมเ่ป็นธรรม 

 
๔. ใชท้รพัยส์นิของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรอืคอมพวิเตอรข์อง

ราชการท างานส่วนตวั 
๕. ใชข้อ้มลูลบัของทางราชการ เป็นการท าขอ้มลูลบัขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรบัสิง่ตอบแทนที่

เป็นประโยชน์ในรปูของเงนิหรอืประโยชน์อื่นๆ หรอืน าไปเปิดเผยใหญ้าตหิรอืพวกพอ้งเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากขอ้มลูเหล่านัน้ 

๖. การท างานพเิศษ เช่น เป็นทีป่รกึษาหรอืตัง้บรษิทัด าเนินธุรกจิซอ้นกบัหน่วยงานทีต่นเองท างาน
อยู ่

๗. การท างานหลงัเกษียณ คอืการท างานกบัผู้อื่นหลงัออกจากที่ท างานเดมิ โดยใชค้วามรู ้หรอื
อทิธพิลจากทีเ่คยปฏบิตัหิน้าทีร่าชการมารบังาน หรอืเอาประโยชน์ใหก้บัตนเองหรอืพวกพอ้ง 

องคก์รสากล Organization for Economic Cooperation and Development นิยามผลประโยชน์
ทบัซอ้น Conflict of Interest เป็นความทบัซอ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์สาธารณะทีม่ผีล
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั ผลประโยชน์ทบัซอ้นม ี๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกดิขึน้จรงิ Actual มคีวามทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกดิขึน้ 

๒. ผลประโยชน์ทบัซอ้นที่เหน็ Perceived & Apparent เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นทีค่นเหน็ว่ามแีต่
จรงิๆ อาจไม่มกีไ็ด้ ถ้าจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทนี้อย่างขาดประสทิธภิาพกอ็าจน ามาซึง่ผลเสยีไม่
น้อยกว่าการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิ ขอ้นี้แสดงว่าเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงแต่จะต้องประพฤตติน
อยา่งมจีรยิธรรมเท่านัน้ แต่ตอ้งท าใหค้นอื่นๆ รบัรูแ้ละเหน็ดว้ยว่าไมไ่ดร้บัประโยชน์เช่นนัน้จรงิ 

๓. ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่ป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนทีม่ใีนปจัจุบนัอาจจะทบัซอ้นกบั
ผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 

 
หน้าท่ีทบัซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกนั Competing Interests ม ี๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกดิจากการทีเ่จา้หน้าทีม่บีทบาทหน้าทีม่ากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการดา้นระเบยีบวนิัยประจ าหน่วยงานด้วย ปญัหาจะเกดิเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทัง้สองออกจากกนัได้อาจท าให้ท างานไม่มปีระสทิธภิาพ  หรอืแมก้ระทัง่เกดิความผดิพลาดหรอืผดิ
กฎหมาย ปกตหิน่วยงานมกัมกีลไกป้องกนัปญัหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าทีต่่างๆ ให้ชดัเจน แต่กย็งัมี
ปญัหาได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานที่มกี าลงัคนน้อยหรอืมเีจา้หน้าที่บางคนเท่านัน้ที่สามารถท างาน
บางอยา่งทีค่นอื่นๆ ท าไมไ่ด ้คนส่วนใหญ่ไมค่่อยห่วงปญัหาน้ีกนัเพราะดูเหมอืนไม่มเีรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกีย่วขอ้ง 
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๒. ประเภททีส่อง เกดิจากการทีเ่จา้หน้าทีม่บีทบาทหน้าทีม่ากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนัน้ ท าใหไ้ดข้อ้มลูภายในบางอย่างทีอ่าจน ามาใชป้ระโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่
ใหแ้ก่อกีหน่วยงานหน่ึงได ้ผลเสยีคอื ถา้น าขอ้มลูมาใชก้อ็าจเกดิการประพฤตมิชิอบหรอืความล าเอยีง/อคตต่ิอ
คนบางกลุ่ม ควรถอืว่าหน้าทีท่บัซ้อนเป็นปญัหาผลประโยชน์ทบัซอ้นด้วย เพราะว่ามหีลกัการจดัการแบบ
เดยีวกนั นัน่คอื การตดัสนิใจท าหน้าทีต่อ้งเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกส็ามารถน ามา
จดัการกบัหน้าทีท่บัซอ้นได ้

 
 

หลกัการ ๔ ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าทีห่ลกัเจา้หน้าทีต่้อง

ตดัสนิใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย  จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พจิารณา
ความถูกผดิไปตามเนื้อผา้ ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถงึความเหน็หรอืทศันคตสิ่วนบุคคล
ปฏบิตัต่ิอแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มอีคตลิ าเอยีงดว้ยเรื่องศาสนา อาชพี จุดยนืทางการเมอืง เผ่าพนัธุ ์
วงศต์ระกูล ฯลฯ ทัง้นี้เจา้หน้าทีไ่มเ่พยีงปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้ แต่ตอ้งมจีรยิธรรมดว้ย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพรอ้มรบัผดิ การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนต้องอาศยักระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจดัการทีโ่ปร่งใส นัน่คอื เปิดโอกาสใหต้รวจสอบ และมคีวามพรอ้มรบัผดิมวีธิกีารต่างๆ 
เช่น จดทะเบยีนผลประโยชน์ โยกยา้ยเจา้หน้าทีจ่ากต าแหน่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืความสมัพนัธ์ที่อาจมผีลต่อการปฏิบตัิหน้าที่ถือเป็นขัน้ตอนแรกของการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทัว่หน้า จะท าให้เจา้หน้าที่ร่วมมอืและสรา้งความ
เชื่อมัน่แก่ประชาชน ผูร้บับรกิาร และผูม้สี่วนไดเ้สยี 

๓. ส่งเสรมิความรบัผดิชอบส่วนบุคคลและปฏบิตัิตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปญัหาหรอืจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะสะทอ้นถงึความยดึหลกัคุณธรรมและความเป็นมอือาชพีของเจา้หน้าทีแ่ละองคก์รการ
จดัการต้องอาศยัข้อมูลน าเข้าจากทุกระดบัในองค์กร ฝ่ายบรหิารต้องรบัผดิชอบเรื่องการสรา้งระบบและ
นโยบายและเจา้หน้าทีก่ม็คีวามรบัผดิชอบต้องระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นทีต่นมี เจา้หน้าทีต่้องจดัการกบัเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลกีเลีย่งผลประโยชน์ทบัซอ้นมากทีสุ่ดเท่าทีท่ าได้ และผูบ้รหิารกต็อ้งเป็นแบบอยา่งดว้ย 

๔. สรา้งวฒันธรรมองคก์ร ผูบ้รหิารต้องสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงินโยบายทีช่่วยสนับสนุนการตดัสนิใจ
ในเวลาทีม่ปีระเดน็ผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่กดิขึน้ และการสรา้งวฒันธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึง่ต้อง
อาศยัวธิกีารดงันี้ 

- ใหข้อ้แนะน าและการฝึกอบรมเจา้หน้าทีเ่พื่อส่งเสรมิความเขา้ใจเกี่ยวกบักฎเกณฑแ์ละการ
ปฏบิตั ิรวมถงึการใชก้ฎเกณฑท์ีม่ใีนสภาพแวดลอ้มการท างาน 

- ส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารอยา่งเปิดเผยและมกีารเสวนาแลกเปลีย่นเพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่บายใจใน
การเปิดเผยและหารอืเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในทีท่ างาน 

- ป้องกนัไมใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่จา้หน้าทีเ่ปิดเผยเพื่อมใิหม้ผีูน้ าไปใชใ้นทาง
ทีผ่ดิ 
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- ใหเ้จา้หน้าทีม่สี่วนรว่มในการพฒันาและปรบัปรงุนโยบายและกระบวนการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น เพื่อใหรู้ส้กึเป็นเจา้ของและปฏบิตัติามในเวลาเดยีวกนักต็อ้งสรา้งระบบโดยการพฒันาใน
เรือ่งต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสรมิความซื่อตรงต่อหน้าทีโ่ดยรวมไวใ้นขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม 
- กระบวนการระบุความเสีย่งและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
- กลไกความพรอ้มรบัผดิทัง้ภายในและภายนอก 
- วธิกีารจดัการ (รวมถงึการลงโทษ) ที่ท าใหเ้จา้หน้าทีถ่อืว่าเป็นความรบัผดิของตนเองที่

จะตอ้งท าตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน 
 
 
 
 
 

แนวทางการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
กรอบการท างานนี้เป็นวธิกีารกวา้งๆ ไมจ่ ากดัอยูก่บัรายละเอยีดขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งสามารถน าไป

พฒันาเป็นรปูแบบการจดัการตามบรบิทขององคก์รและกฎหมายได้ ๖ ขัน้ตอน ส าหรบัการพฒันาและการ
ปฏบิตัติามนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๑. ระบุว่ามผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งทีม่กัเกดิขึน้ในองคก์ร 
๒. พฒันานโยบายทีเ่หมาะสม รวมถงึกลยทุธก์ารจดัการและแกไ้ขปญัหา 
๓. ใหก้ารศกึษาแก่เจา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารระดบัต่างๆ รวมถงึเผยแพรน่โยบายการจดัการผลประโยชน์ 

ทบัซอ้นใหท้ัว่ถงึในองคก์ร 
๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕. สื่อสารใหผู้้มสี่วนไดเ้สยี ผูร้บับรกิาร ผูส้นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถงึความมุ่งมัน่ในการ

จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๖. บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ 
 

รายละเอียดแต่ละขัน้ตอน 
๑) การระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน 

- ขัน้ตอนแรกนี้คอื การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มจีดุใดบา้งทีเ่สีย่งต่อการเกดิผลประโยชน์ 
ทบัซอ้น แลผลประโยชน์ทบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ไดน้ัน้มปีระเภทใดบา้ง 

- เป้าหมายส าคญัคอื องคก์รตอ้งรูว้่าอะไรคอืผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่ป็นไปไดเ้พื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิผล
ประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิและทีเ่หน็ 

- การมสี่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มสี่วนส าคญั เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และท าให้
เจา้หน้าทีรู่ส้กึเป็นเจา้ของและรว่มมอืกบันโยบาย 
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- ตวัอยา่งของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงนิ/เศรษฐกจิ (เช่น หนี้) ธุรกจิส่วนตวั/
ครอบครวั ความสมัพนัธส์่วนตวั (ครอบครวั ชุมชน ชาตพินัธุ ์ศาสนา ฯลฯ) ความสมัพนัธก์บัองคก์ารอื่น (เอน็
จโีอ สหภาพการคา้ พรรคการเมอืง ฯลฯ) การท างานเสรมิ ความเป็นอร/ิการแขง่ขนักบัคนอื่น/กลุ่มอื่น 

- ตวัอย่างของจุดเสีย่ง เช่น การปฏบิตัสิมัพนัธก์บัภาคเอกชน การท าสญัญาจดัซือ้จดัจา้งการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรอือุปกรณ์ในภาคธุรกจิ การออกใบอนุญาต การใหบ้รกิาร
ทีอุ่ปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรบัปรุงการลงโทษ การให้เงนิ/สิง่ของสนับสนุน
ช่วยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้น การตดัสนิขอ้พพิาท ฯลฯ ทัง้นี้ รวมถงึงานทีส่าธารณะหรอืสื่อมวลชนใหค้วามสนใจเป็น
พเิศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ีตอ้งพจิารณานิยามและขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
ประกอบดว้ย 
๒) พฒันากลยทุธแ์ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 

- องคป์ระกอบประการหนึ่งในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกค็อื ความตระหนักของผู้บรหิารและ
เจา้หน้าทีเ่กี่ยวกบัวธิกีารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น รวมถงึความรบัผดิชอบของแต่ละคนดงันัน้ กฎเกณฑ์
เกี่ยวกบัการจดัการต้องแยกให้ชดัระหว่างความรบัผดิชอบขององค์กรและความรบัผดิชอบของสมาชกิใน
องคก์ร และยงัตอ้งท าใหผู้บ้รหิารและเจา้หน้าทีส่ามารถ 

- รูไ้ดว้่าเมื่อใดมผีลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึน้ และในแบบใด (แบบเกดิขึน้จรงิ แบบทีเ่หน็หรอืแบบเป็นไป
ได)้ 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทกึกลยทุธต่์างๆ ทีใ่ชเ้พื่อการจดัการ 
- ตดิตามประสทิธภิาพของกลยทุธท์ีใ่ช้ 
 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหวัหน้างานระดบัสงู 
- เพื่อใหก้ารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมปีระสทิธภิาพ ตอ้งมกีารใหค้วามรูอ้ยา่งต่อเนื่องตัง้แต่เจา้หน้าที่

ในองคก์ร เอกชนทีม่าท าสญัญา อาสาสมคัร หวัหน้างานระดบัสงู และกรรมการบรหิาร การใหค้วามรูจ้ะเริม่ตัง้แต่
การปฐมนิเทศ และมอีย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจา้หน้าทีทุ่กคนควรสามารถเขา้ถงึนโยบายและขอ้มลูทีจ่ะ
ช่วยใหพ้วกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น ส่วนตวัผูบ้รหิารเองกต็้องรูว้ธิจีดัการผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

- ขัน้ตอนแรกของการใหค้วามรูค้อื สรา้งความเขา้ใจว่าอะไรคอืผลประโยชน์ทบัซอ้นผลประโยชน์ทบั
ซอ้นใดเกดิขึน้บ่อยในองคก์ร อะไรคอืจุดเสีย่งทีร่ะบุในนโยบาย รวมถงึความแตกต่างของความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตัติามนโยบายของผูม้ตี าแหน่งหน้าทีต่่างกนั ควรใหเ้อกสารบรรยายพรอ้มตวัอย่างทีช่ดัเจนส าหรบั
การระบุและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยเน้นตรงทีเ่ป็นจุดเสีย่งมากๆ เช่น การตดิต่อการร่วมท างานกบั
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกบัภาคเอกชน การแปรรูป การลดขัน้ตอนและกระจายอ านาจ
ความสมัพนัธก์บัเอน็จโีอ และกจิกรรมทางการเมอืง เป็นตน้ 
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- นอกจากการใหค้วามรูแ้ล้ว ความตื่นตวัและเอาใจใส่ของผูบ้รหิาร รวมถงึกลยุทธก์ารจดัการที่มี
ประสทิธภิาพจะมสี่วนอย่างส าคญัในการช่วยใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติาม การสรา้งความตื่นตวัและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจดุเสีย่งและพฒันาวธิกีารป้องกนัปญัหาทีเ่กดิขึน้ต่อไป 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

- การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นทีม่ปีระสทิธภิาพ จ าเป็นตอ้งอาศยัความทุ่มเทของผูท้ีอ่ยู่ในต าแหน่ง
ระดบับรหิาร ซึง่ต้องแสดงภาวะผูน้ า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแขง็ขนั สนับสนุนใหเ้จา้หน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น และใหค้วามช่วยเหลอืแก้ไข ผูบ้รหิารมคีวามส าคญั เนื่องจากเจา้หน้าทีม่กัจะ
ค านึงถงึสิง่ทีผู่บ้รหิารใหค้วามสนใจ 

- ผูบ้รหิารตอ้ง 
 (๑) พจิารณาว่ามขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะชีว้่าหน่วยงานมปีญัหาผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืไม ่ 
 (๒) ชัง่น ้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและ

พจิารณาว่าอะไรคอืวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการจดัการหรอืแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้น และ  
 (๓) พจิารณาปจัจยัอื่นๆ รวมถึงระดบัและลกัษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๕) ส่ือสารกบัผู้มีส่วนได้เสีย 

- ประเดน็ส าคญัคอื ภาพลกัษณ์ขององคก์รในการรบัรูข้องผู้มสี่วนไดเ้สยี เนื่องจากไม่สามารถจดัการ
กบัผลประโยชน์ทบัซอ้นไดด้เีพยีงใด ถา้ผูม้สี่วนไดเ้สยีรบัรูเ้ป็นตรงกนัขา้ม ผลเสยีทีเ่กดิขึน้กเ็ลวรา้ยไมแ่พก้นั 

- การท างานกบัองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจโีอหรอืภาคธุรกิจ  องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทบัซอ้นก่อน และพฒันาวธิป้ีองกนั ไม่ว่าเป็นเรื่องขอ้มลูภายใน หรอืโอกาสการใชอ้ านาจหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจง้แก่องคก์รภายนอกใหท้ราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น และผลที่
ตามมา หากไม่ปฏบิตัติามนโยบาย เช่น ยกเลกิสญัญา หรอืด าเนินการตามกฎหมาย บางองคก์รภาครฐัจะ
อาศยัจรยิธรรมธุรกจิเพื่อสื่อสารเกี่ยวกบัหน้าทีแ่ละความพรอ้มรบัผดิทีผู่ท้ าธุรกจิมกีบัหุน้ส่วนและผูท้ าสญัญา
ดว้ย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกบัองคก์รภายนอก อาจใชว้ธิต่ีางๆ เช่น ใหม้สี่วนร่วมในการระบุ
จดุเสีย่งและรว่มกนัพฒันากลไกป้องกนัแก้ไขปญัหา ขอรบัฟงัความเหน็ต่อร่างนโยบายการจดัการผลประโยชน์
ทบัซ้อน ร่วมทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทบัซ้อนวธิเีหล่านี้จะท าให้ได้
นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวงัสาธารณะและได้รบัความร่วมมอืจากผู้มสี่วนได้เสยี  ทัง้นี้ ในการร่วมกนั
จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้มสี่วนได้เสียนี้องค์กรภาครฐัต้องท าให้การตดัสนิใจทุกขัน้ตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
๖) การบงัคบัใช้และทบทวนนโยบาย 

- ระบบจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นไดร้บัการทบทวนประสทิธภิาพสม ่าเสมอ โดยสอบถามขอ้มลูจาก
ผูใ้ชร้ะบบ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ เพื่อใหร้ะบบใชไ้ดจ้รงิ และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถงึสภาพ
สงัคม เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง อกีทัง้ยงัสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของและความร่วมมอื นอกจากนี้ยงัอาจเรยีนรู้
จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรยีนรู้เช่นนี้ยงัเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมคีวามมุ่งมัน่ในการจดัการ
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ผลประโยชน์ทบัซอ้นอกีด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสีย่งและมาตรการและผลการทบทวนหรอืมกีาร
เปลีย่นแปลงต้องสื่อสารใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตัใิหเ้ขา้ใจ และปรบัเปลีย่นการท างานใหส้อดคลอ้งกนัโดยอาจ
พฒันาระบบสนบัสนุนเพื่อช่วยพฒันาทกัษะและการใหค้ าปรกึษาแก่เจา้หน้าที่ 
 
บทบาทส าคญัของการบริหาร 

ผู้บรหิารระดบัล่างมบีทบาทส าคญัต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Public Information 
Disclose : PID) ช่วยใหเ้กดิความตระหนักรูข้ององคก์ร และใหเ้หน็ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รบัขอ้มูลและจดัการกบัการรอ้งเรยีนที่เกี่ยวขอ้งกบัผลการตรวจสอบและ
รบัผดิชอบโดยตรงต่อผลทีจ่ะเกดิต่อทมีงาน บทบาทส าคญัทีสุ่ดทีไ่ดจ้ากการวจิยั คอื การปรบัเปลีย่นทศันคติ
ของขา้ราชการต่อการรายงานสมัพนัธภาพระหว่างเจา้หน้าที่ หลงัจากรายงานการกระท าผดิและภาวะผู้น า
เรื่องส าคญัมากในการสรา้งบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บรหิารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของ
ข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรอืท าให้ผู้
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยือ่ เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบต้องปกป้องและรกัษาความเชื่อมัน่ใหแ้ก่
บุคคลทีเ่ปิดเผย หรอืผูต้้องสงสยัในการเปิดเผย ใหค้วามเชื่อมัน่ว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ะเป็นความลบัซึง่เป็นปจัจยัที่
ส าคญัต่อการลดแรงต่อต้านหากสิง่ที่เปิดเผยบางส่วนหรอืทัง้หมดรัว่ไหลออกไปเป็นสิง่ส าคญัที่ต้องเขา้ไป
จดัการโดยเรว็ เพื่อลดปฏกิริยิาทางลบและป้องกนัผูต่้อต่านเท่าทีจ่ะท าไดบ้ทบาทอื่นๆ คอื 

- ลดความเครยีดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้ปิดเผย 
- ปรบักลยทุธก์ารบรหิารความเสีย่งเพื่อจดัการกบัสิง่ทีจ่ะเกดิจากการเปิดเผย 
- พฒันาโครงสรา้งผูน้ าแก่ลูกน้องทีท่ างาน ขณะมกีารตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกลช้ดิร่วมกบัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบหรอืกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม เพื่อใหแ้น่ใจว่า

ไดร้บัการสนบัสนุนและป้องกนัพยานทีด่ ี
- ปกป้องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยทีเ่ป็นหลกัฐาน 
- ใหเ้วลาและขอ้มลูทีย่อ้นกลบัต่อทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูบ้รหิารจะต้องสามารถจดัการกบับุคคลทีต่่อต้านการเปิดเผย และเจา้หน้าทีโ่ดยใหค้ าปรกึษาแนะน า

ลูกน้องไม่ให้ท าผดิและตื่นตวัต่อการรบัรูต่้อการกระท าผดิ การคดโกงและทุจรติที่อาจเกดิขึน้และตรวจสอบ
ขอ้มลูอยา่งระมดัระวงั ตอ้งแสดงบทบาทอยา่งยตุธิรรม เป็นกลาง ไมเ่ขา้ไปมสี่วนไดส้่วนเสยีและตรงไปตรงมา 
ไม่ว่าจะยากเพยีงไร ผูบ้รหิารต้องท าให้ผูเ้ปิดเผยมัน่ใจ ตัง้แต่แรกในขณะรายงานว่าจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่าง
เป็นความลบัเชื่อมัน่ในกระบวนการเปิดเผยและผลทเีกดิจากการเปิดเผยขอ้มูลที่ได้รบัจากผู้เปิดเผยจะต้อง
เป็นเอกสารทีส่มบูรณ์ หากมกีารรายงานดว้ยวาจาจะต้องสรุปรายละเอยีดเป็นเอกสาร ผูบ้รหิารจะต้องระงบั
ไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มอีิทธพิลต่อการตรวจสอบหรอืท าให้ผู้อื่นรบัรูไ้ด้ว่าท าเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรอืท าใหร้บัรูไ้ดว้่าอทิธพิลต่อการตรวจสอบ 
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การพฒันาการตระหนักรู้และทกัษะการสนับสนุน 
จดัโปรแกรมการพฒันาขา้ราชการ เพื่อใหต้ระหนักในความส าคญัและผลกัดนัใหเ้กดิทศันคตทิางบวก

ต่อการเปิดเผยขอ้มลู โดยอธบิายว่าท าไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกดิขึน้เมื่อขา้ราชการเปิดเผยการกระท า
ผดิจดัใหม้กีารฝึกอบรม/พฒันา การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม (Ethical Decision Making) แก่ขา้ราชการหรอืเมื่อ
ขา้ราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหวัหน้า/ผู้บรหิาร รวมทัง้ต้องได้รบัการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะในการรบัขอ้
รอ้งเรยีน การรายงาน การเปิดเผย และจดัการกบัการเปิดเผยขอ้มลู รวมทัง้ทกัษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุม้ครองพยาน 
 
เป้าหมายเพ่ือการบริหารจดัการท่ีดี (Best Practice Target) 

- หน่วยงานควรสรา้งกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มนีโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑท์ีม่ากเกนิไป และส่งเสรมิใหค้นกลา้เปิดเผยและรายงานขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการ
บรหิารทีไ่มเ่ป็นธรรมหรอืคดโกงและการทุจรติ 

- จดักลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรบัรูท้ีผ่ดิพลาดใหค้ าปรกึษาการ
เปิดเผยพฤตกิรรมการกระท าผดิทีเ่หมาะสม และปกป้องการต่อตา้นทีจ่ะมต่ีอผูเ้ปิดเผย 

- โครงสรา้งการรายงาน หรอืเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกบัโครงสรา้งธรรมชาตแิละ
ขนาดขององคก์ร 

- นโยบายโครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 
- มหีลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รบัการปฏิบตัิอย่าง

เหมาะสมกบัผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการทัว่ไป เพื่อใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
แนวทางการปฏิบติัตนของเจ้าหน้าท่ีของรฐั  

 หลกันิตธิรรม  
 หลกัคุณธรรม  
 หลกัความโปรง่ใส  
 หลกัการมสี่วนรว่ม  
 หลกัความรบัผดิชอบ  
 หลกัความคุม้ค่า  

 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 
 
 
 
หลกัธรรมาภิบาล และหลกัคณุธรรม จริยธรรมในการปฏิบติังาน แนวทางการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต (ANTI CORRUPTION)  

หลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารองคก์ร (Good Governance) หลกัคุณธรรม จรยิธรรม ในการ
ปฏบิตังิาน การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบ  ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า integrity 
ค่านิยมของข้าราชการ I am ready  
I = Integrity มศีกัดิศ์ร ี(ยดึมัน่ในความถูกตอ้ง สุจรติ เทีย่งธรรม)  
A = Activeness ขยนัตัง้ใจท างาน (บรกิาร/แกไ้ขปญัหา ประชาชน)  
M = Morality มศีลีธรรม คุณธรรม  
R = Relevance รูท้นัโลก ปรบัตวัทนัโลก ตรงกบัสงัคม 
E = Efficiency มุง่เน้นประสทิธภิาพ (คุณภาพ ดชันี ประเมนิผล) 
A = Accountability รบัผดิชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มใีจ/การกระทาเป็น ประชาธปิไตย (มสี่วนรว่ม โปรง่ใส)  
Y = Yield มผีลงาน มุง่เน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน 
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บทท่ี 2 
แนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
แนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

“ความขดัแยง้ ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่งทีม่บีทบาท
สองบทบาทขดัแยง้กนั เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน โดยที่บุตรสาวของ
สมชายเป็นผูส้มคัรสอบคนหนึ่งดว้ย ซึง่ในกรณีนี้ถอืว่าเกดิ “การด ารงต าแหน่งอนัหมิน่เหม่ต่อการเกดิปญัหา
ผลประโยชน์ทบัซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถอืว่ายงัมไิด้น าไปสู่การกระท าความผดิแต่ประการใด  เช่น การสอบ
คดัเลอืกบุคคลยงัมไิด้เกดิขึ้นจรงิ หรอืมกีารสอบเกดิขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตวัเป็นกลางมไิด้
ช่วยเหลอืบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นตน้ ถา้เกดิผลประโยชน์ทบัซอ้น จะต้องถอนตวัออกอย่างสมบูรณ์
จากการเป็นผูม้สี่วนในการตดัสนิใจ งดแสดงความคดิเหน็ ละเว้นจากการให้ค าปรกึษา และงดออกเสยีง 
(Recusal) เช่น ในกรณทีีส่มชายเป็นกรรมการสอบคดัเลอืกบุคลากรเขา้ท างานโดยมบีุตรสาวของตนสมคัรเขา้
ร่วมสอบคดัเลอืกดว้ยนัน้ ซึง่ในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคดัเลอืก 
เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรฐัในการป้องกนัความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑. ก าหนดคุณสมบตัพิงึประสงคแ์ละคุณสมบตัติอ้งหา้มของรฐั 
๒. การเปิดเผยขอ้มลูทรพัยส์นิ หนี้สนิ และธุรกจิครอบครวัต่อสาธารณะ 
๓. การก าหนดขอ้พงึปฏบิตั ิ(Code of Conduct) 

 
หลกัการ 4 ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. ป้องกนัผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนบัสนุนความโปรง่ใสและความพรอ้มรบัผดิ 
3. ส่งเสรมิความรบัผดิชอบส่วนบุคคลและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 
4. สรา้งวฒันธรรมองคก์ร แนวทางการบรหิารเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 
กรอบการท างาน มี 6 ขัน้ตอน 

1. ระบุว่ามผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งทีม่กัเกดิขึน้ในองคก์ร 
2. พฒันานโยบายทีเ่หมาะสม รวมถงึกลยุทธก์ารจดัการและแกไ้ขปญัหา 
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บรหิารระดบัต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกนั

ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ัว่ถงึในองคก์ร 
4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สื่อสารให้ผูม้สี่วนไดเ้สยี ผู้รบับรกิาร ผูส้นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถงึความมุ่งมัน่ในการ

จดัการเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
6. บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ 
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รายละเอียดในการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น 
2. พฒันากลยทุธแ์ละตอบสนองอยา่งเหมาะสม 
3. ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างานระดบัสงู 
4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
5. สื่อสารกบัผูม้สี่วนไดเ้สยี 
6. การบงัคบัใชแ้ละทบทวนนโยบาย 
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บทท่ี 3 
มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
มาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

๑. พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 2554  

มาตรา 100 หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดด าเนินกจิการ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สญัญาหรอืมสี่วนไดส้่วนเสยีในสญัญาทีท่ ากบัหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผู้

นัน้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่มอี านาจกบักบั ดแูล ควบคุม ตรวจสอบ หรอืด าเนินคด ี
(๒) เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีเ่ขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั

ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึง่มอี านาจก ากบัดูแล  ควบคุม ตรวจสอบ 
หรอืด าเนินคด ี

(๓) รบัสมัปทานหรอืคงถอืไวซ้ึง่สมัปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ 
หรอืราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืเขา้เป็นคู่สญัญากบัรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการ
ส่วนทอ้งถิน่อนัมลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน ทัง้นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืผู้
ถอืหุน้ในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรอืเขา้เป็นคู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว 

(๔) เขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน พนกังานหรอืลกูจา้งในธุรกจิ
ของเอกชนซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากบั ดแูล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้
สงักดัอยูห่รอืปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกจิของเอกชนนัน้
อาจขดัแยง้ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรอืประโยชน์ทางราชการหรอืกระทบต่อความมอีสิระในการปฏบิตัหิน้าที่
ของเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้  

เจา้หน้าทีข่องรฐัต าแหน่งใดทีต่อ้งหา้มมใิหด้ าเนินกจิการตามวรรคหนึ่งใหเ้ป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ(ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหน้ าบทบญัญตัิ
ในวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบักบัคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนินกจิการของคู่
สมรสดงักล่าวเป็นการด าเนินกจิการของเจา้หน้าทีข่องรฐั 
 

มาตรา 101 ใหน้ าบทบญัญตัมิาตรา 100 มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินกจิการของผูซ้ึง่พน้จากการเป็น
เจา้หน้าที่ของรฐัมาแล้วยงัไม่ถงึสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถอืหุ้นไม่เกินรอ้ยละห้าของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายไดใ้นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่ไม่ใช่บรษิทัทีเ่ป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐัตามมาตรา 100 
(2) ทีไ่ดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
มาตรา 102 บทบญัญตัมิาตรา 100 มใิหน้ ามาใชบ้งัคบักบัการด าเนินกจิการของเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่

หน่วยงานทีม่อี านาจก ากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบการด าเนินงานของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชน
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จ ากดั มอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัจ ากดั มอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชน
จ ากดัทีห่น่วยงานของรฐัถอืหุน้หรอืเขา้รว่มทุน 
 
 
 

มาตรา 103 หา้มมใิหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎ ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย เวน้แต่การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑแ์ละจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบักบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของผูท้ีพ่น้จากการเป็น
เจา้หน้าทีข่องรฐัมาแลว้ยงัไมถ่งึสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

 
มาตรา 103/1 บรรดาความผดิทีบ่ญัญตัไิว้ในหมวดนี้ ใหถ้อืเป็นความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีห่รอื

ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดว้ย 
บทลงโทษ 

มาตรา 122 เจา้หน้าทีข่องรฐัผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญตัมิาตรา 100 มาตรา 101 หรอืมาตรา 103 ต้อง
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบักรณีความผดิตามมาตรา 100 
วรรคสาม หากเจา้หน้าที่ของรฐัผู้ใดพสิูจน์ได้ว่าตนมไิด้รูเ้หน็ยนิยอมด้วยในการทีคู่่สมรสของตนด าเนินการ
ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถ้อืว่าผูน้ัน้ไมม่คีวามผดิ 

 
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรบั

ทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรฐั พ.ศ. 2543 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ จงึก าหนด
หลกัเกณฑแ์ละจ านวนทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีเ่จา้หน้าที่ของรฐัจะรบัจากบุคคลไดโ้ดยธรรมจรรยาไว้ 
ดงันี้ 

ขอ้ 1 ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2543 

ขอ้ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกิษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ในประกาศนี้ 
“การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์

อื่นใดจากญาตหิรอืจากบุคคลทีใ่หก้นัในโอกาสต่างๆ โดยปกตติามขนบธรรมเนียมประเพณี หรอืวฒันธรรม 
หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม 
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“ญาต”ิ หมายความว่า ผูบุ้พการ ีผูส้บืสนัดาน พีน้่องร่วมบดิามารดา หรอืร่วมบดิาหรอืมารดาเดยีวกนั 
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผูบุ้พการหีรอืผูส้บืสนัดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรอืผูร้บับุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิง่ทีม่มีลูค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรบัความบนัเทงิการรบับรกิาร 
การรบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใดในลกัษณะเดยีวกนั 

ขอ้ 4 ห้ามมใิห้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎ ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย เวน้แต่การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศนี้ 

ขอ้ 5 เจา้หน้าทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาไดด้งัต่อไปนี้ 
(๑) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากญาตซิึง่ใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนทีเ่หมาะสมตามฐานานุรปู 
(๒) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึง่มใิช่ญาตมิรีาคาหรอืมลูค่าในการรบัจากแต่ละ

บุคคล แต่ละโอกาสไมเ่กนิสามพนับาท 
(๓) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีก่ารใหน้ัน้เป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 
ขอ้ 6 การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึง่ผูใ้หม้ไิดร้ะบุใหเ้ป็นของส่วนตวั หรอืมี

หรอืมลูค่าเกนิกว่าสามพนับาท ไมว่่าจะระบุเป็นของส่วนตวัหรอืไม่ แต่มเีหตุผลความจ าเป็นทีจ่ะต้องรบัไวเ้พื่อ
รกัษาไมตร ี มติรภาพ หรอืความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้รายงานรายละเอียด
ขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ดงักล่าว ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยเรว็หากผูบ้งัคบับญัชา
ว่าไมม่เีหตุทีจ่ะอนุญาตใหเ้จา้หน้าทีผู่น้ัน้ยดึถอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ดงักล่าวนัน้ไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล  
ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ส่งมอบทรพัยส์นิใหห้น่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยทนัที 

ขอ้ 7 การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืมรีาคาหรอืมมีลูค่ามากกว่า
ทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5 ซึ่งเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัมาแลว้โดยมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องรบัไวเ้พื่อรกัษาไมตรี 
มติรภาพ หรอืความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบุคคลเจา้หน้าทีข่องรฐัผู้นัน้ต้องแจง้รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบั
การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์นัน้ต่อผูบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็นหวัหน้าส่วนราชการ ผูบ้รหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกจิ 
หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบนัหรอืองคก์รทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยทนัททีีส่ามารถกระท า
ไดเ้พื่อใหว้นิิจฉยัว่ามเีหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรทีจ่ะใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้รบัทรพัยส์นิ
หรอืประโยชน์นัน้ไวเ้ป็นสทิธขิองตนหรอืไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรฐัวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั มคี าสัง่ว่าไม่สมควรรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ดงักล่าว กใ็ห้คนืทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์นัน้แก่ผู้ให้โดยทนัที ในกรณีที่ไม่สามารถคนืให้ได้ให้เจา้หน้าที่ของรฐัผู้นัน้ส่งมอบทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์ดงักล่าวใหเ้ป็นสทิธขิองหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยเรว็ เมื่อไดด้ าเนินการตามความ
ในวรรคสองแลว้ ใหถ้อืว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ไมเ่คยไดร้บัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ดงักล่าวเลย 

ในกรณทีีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูไ้ดร้บัทรพัยส์นิไวต้ามวรรคหนึ่งเป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็น
หวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกจิ หรอื
เป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิารสูงสุดของหน่วยงานของรฐัใหแ้จง้รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการรบัทรพัยส์นิ
หรอืประโยชน์นัน้ต่อผู้มอี านาจแต่งตัง้ถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
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องค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มผีู้บงัคับบญัชาที่มอี านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้นี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจา้หน้าที่ของรฐัผูไ้ดร้บัทรพัยส์นิไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผูแ้ทน
ราษฎร หรอืสมาชกิวุฒสิภา หรอืสมาชกิสภาทอ้งถิน่ ใหแ้จง้รายละเอยีดขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัการรบัทรพัยส์นิ
หรอืประโยชน์นัน้ ต่อประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ประธานวุฒสิภา หรอืประธานสภาทอ้งถิน่ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐั
ผูน้ัน้เป็นสมาชกิ แลว้แต่กรณเีพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ้ 8 หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจา้หน้าทีข่องรฐัตามประกาศฉบบัน้ีใหใ้ช้
บงัคบัผูซ้ึง่พน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัมาแลว้ไมถ่งึสองปีดว้ย 

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๓.๑ ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลกัของมาตรฐานจรยิธรรมส าหรบัผู้ด ารงต าแหน่งทาง

การเมอืงและเจา้หน้าทีข่องรฐั ๙ ประการของส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ ๙ ขอ้ ดงันี้ 
(๑) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
(๒) การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 
(๓) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทบั

ซอ้น 
(๔) การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
(๖) การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง ไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
(๗) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐานมคีุณภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
(๘) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
(๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 

๓.๒ หมวด ๒ ขอ้ ๕ ใหข้า้ราชการต้องแยกเรื่องส่วนตวัออกจากต าแหน่งหน้าทีแ่ละยดึถอืประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่น าความสมัพนัธส์่วนตวัทีต่นมต่ีอบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พีน้่อง พรรคพวกเพื่อน
ฝงูหรอืผู้มบีุญคุณส่วนตวัมาประกอบการใช้ดุลยพนิิจให้เป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลนัน้  หรอืปฏบิตัต่ิอ
บุคคลนัน้ต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรอืชงั 

(๒) ไม่ใชเ้วลาราชการ เงนิ ทรพัยส์นิ บุคลากร บรกิารหรอืสิง่อ านวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอืผูอ้ื่น เวน้แต่ไดร้บัอนุญาต โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรอืด ารงต าแหน่ง หรอืปฏบิตักิารใดในฐานะส่วนตวัซึง่ก่อใหเ้กดิความ
เคลอืบแคลงหรอืสงสยัว่าจะขดักบัประโยชน์ส่วนรวมทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ ของหน้าที่ ทัง้นี้ ในกรณีมคีวาม
เคลอืบแคลงหรอืสงสยัใหข้า้ราชการผูน้ัน้ ยตุกิารกระท าดงักล่าวไวก่้อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชา หวัหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการ จรยิธรรมพจิารณาเมื่อคณะกรรมการจรยิธรรมวนิิจฉัยเป็นประการใด  แล้วจงึ
ปฏบิตัติามนัน้ 
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(๔) ในการปฏิบตัิหน้าที่ที่รบัผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรอืหน้าที่อื่น  ในราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน หรอืหน่วยงานของรฐัขา้ราชการตอ้งยดึถอืประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั ใน
กรณีทีม่คีวามขดัแยง้ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรอืประโยชน์ส่วนรวมกบัประโยชน์ส่วนตนหรอืส่วน
กลุ่ม อนัจ า เป็นตอ้งวนิิจฉยัหรอืชีข้าด ตอ้งยดึประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคญั 

๓.๒ หมวด๒ ขอ้ ๖ ใหข้า้ราชการต้องละเวน้จากการแสวงหาประโยชน์ทีม่ชิอบ โดยอาศยัต าแหน่ง
หน้าทีแ่ละไมก่ระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดงันี้ 

(๑) ไม่เรยีก รบั หรอืยอมจะรบั หรอืยอมใหผู้อ้ื่นเรยีกรบัหรอืยอมจะรบัของขวญัแทนตนหรอื
ญาตขิองตน ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัด ารงต าแหน่งหรอืปฏบิตัิหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวขอ้งหรอืไม่เกี่ยวข้องกบัการ
ปฏบิตัหิน้าทีห่รอืไมก่ต็าม เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา หรอืการใหต้ามประเพณหีรอืใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

(๒) ไมใ่ชต้ าแหน่งหรอืการกระท าการทีเ่ป็นคุณหรอืเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมอีคติ 
(๓) ไมเ่สนอ หรอือนุมตัโิครงการการด าเนินการ หรอืการท านิตกิรรมหรอืสญัญา ซึง่ตนเอง

หรอืบุคคลอื่น จะไดป้ระโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืประมวลจรยิธรรมนี้ 
 
 
 
 

 
 

บทท่ี 4 
การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา 100 แห่งกฎหมาย

ประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ในบทน้ีจะกล่าวถึงประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์ส่วนรวม และขอบเขตของการกระท าที่เป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ดงันี้ 

1.ประโยชน์ส่วนบุคคล 
ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถงึ การที่บุคคลทัว่ไปในสถานะเอกชนหรอืเจา้หน้าที่ของรฐัใน

สถานะเอกชนได้ท ากจิกรรมหรอืได้การกระท าต่างๆ เพื่อประโยชน์ส่วนตน ครอบครวั ญาต ิเพื่อนหรอืของ
กลุ่มในสังคม ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่นการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน เพื่อหา
ประโยชน์ในทางการเงนิหรอืในทางทรพัยส์นิต่างๆ เป็นตน้ 

 



20 

 

2.ประโยชน์ส่วนรวม 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ หมายถึงการที่บุคคลใดๆ ในสถานะที่เป็น

เจ้าหน้าที่ของรฐั (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง ข้าราชการ พนักงานรฐัวสิาหกิจ หรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัใน
หน่วยงานของรฐั) ไดก้ระท าการใดๆ ตามหน้าทีห่รอืไดป้ฏบิตัหิน้าที ่อนัเป็นการด าเนินการในอกีส่วนหนึ่ง ที่
แยกออกมาจากการด าเนินการตามหน้าทีใ่นสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ของเจา้หน้าทีข่องรฐัจงึมี
วตัถุประสงคห์รอืมเีป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรอืการรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

3. การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของเจา้หน้าทีข่องรฐั หมายถงึ

การที่เจา้หน้าที่ของรฐั ไดต้กอยู่ในฐานะเป็น  ผู้มสี่วนได้เสยี ในรูปแบบต่างๆตามที่กฎหมายบญัญตัหิ้ามไว ้
และยงัไดเ้ขา้ไปพจิารณาด าเนินการ ในกจิการสาธารณะทีเ่ป็นการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีใ่นกจิการของ
รฐัเพื่อประโยชน์ของรฐั แต่เมื่อเจา้หน้าที่ของรฐัพจิารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเขา้ไปแอบแฝงหรอืได้น า
ประโยชน์ส่วนตนเขา้ไปมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ หรอืเขา้ไปเกี่ยวขอ้งในการตดัสนิใจในการด าเนินการใดๆ 
ตามอ านาจหน้าทีข่องการด าเนินงานทีเ่ป็นกจิการส่วนรวมของรฐั 

 
รปูแบบของการกระท าท่ีเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

1. การน าทรพัยส์นิของหน่วยงานไปใชช้ัว่คราว ในกจิการทีเ่ป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของ
เจา้หน้าทีข่องรฐัและท าใหห้น่วยงานของรฐัเสยีหายหรอืเสยีประโยชน์ 

2. การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ต่างๆ เช่นการรบัของขวญัฯ และผลจากการรบั
ทรพัยส์นินัน้ ไดส้่งผลหรอืมผีลต่อการตดัสนิใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่

3.การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัได้ใช้ข้อมูลภายในของรฐั ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการก าหนด
นโยบาย หรอืการสัง่การตามกฎหมายหรอืตามอ านาจหน้าทีแ่ละได้ใชข้อ้มลูนัน้เพื่อประโยชน์ ส าหรบัตนเอง 
ครอบครวั บรวิาร ญาตหิรอืพวกพอ้ง และจะส่งผลกระทบท าให้การบงัคบัใชก้ฎหมายขาดประสทิธภิาพหรอื
อาจจะส่งผลใหก้ารจดัซือ้จดัจา้งในภาครฐัเกดิการเอือ้ประโยชน์หรอืท าใหเ้กดิการแข่งขนัทีไ่มเ่ป็นธรรม 

4. การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัไดท้ างานพเิศษต่างๆ โดยใชเ้วลาในระหว่างทีจ่ะต้องปฏบิตังิานตามอ านาจ
หน้าทีใ่หก้บัรฐัหรอืหน่วยงานของรฐั 

5. การที่เจา้หน้าที่ของรฐัได้เขา้มาท าธุรกจิกบัหน่วยงานภาครฐั ในลกัษณะที่เขา้มามสี่วนได้เสยีใน
สญัญาต่างๆทีไ่ดท้ าไวก้บัหน่วยงานของรฐั 

6. การที่เจา้หน้าที่ของรฐัได้ท างานในภาคเอกชน ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัอ านาจหน้าที่ของ
เจา้หน้าทีร่ฐันัน้ ในภายหลงัอนัเป็นเวลาต่อเนื่องเมือ่ไดพ้น้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัแลว้ 

7. การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐั ไดก้ าหนดโครงการสาธารณะและไดน้ าโครงการฯนัน้ ไปลงในพืน้ทีข่องตน
เพื่อเอือ้ประโยชน์ส่วนตนหรอืของพวกพอ้ง 
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ตวัอย่างข้อไม่พึงปฏิบติัของเจ้าหน้าท่ีของรฐั 
1. เจา้หน้าทีข่องรฐัไม่พงึรบัของตอบแทน ทีเ่ป็นเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิที่มลูค่าสูงเกนิความเหมาะสม

และไดม้าโดยมชิอบ 
2. เจา้หน้าที่ของรฐัไม่พงึตดัสนิใจในหน้าทีก่ารท างาน โดยมเีรื่องของการเงนิและการเมอืงเขา้มา

เกีย่วขอ้ง เช่น การลงคะแนนเสยีงของขา้ราชการเพื่อออกกฎหมายหรอืกระท าอื่นใดทีม่ผีลกระทบต่อส่วนรวม 
3. เจา้หน้าทีข่องรฐัไมพ่งึท างานในต าแหน่งทีเ่กี่ยวขอ้งในภาคธุรกจิ หลงัพน้ต าแหน่งราชการเป็นการ

ป้องกนัมใิหผู้ด้ ารงต าแหน่งทางราชการน าขอ้มลูลบัภายในหน่วยงานราชการทีท่ราบไปใชป้ระโยชน์หลงัออก
จากต าแหน่งแลว้และป้องกนัการใชส้ทิธพิเิศษในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการ ในฐานะทีเ่คยด ารงต าแหน่ง
ส าคญัในหน่วยงานราชการมาแลว้ 
 
ตวัอย่างเร่ืองการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนบคุคลกบัประโยชน์ส่วนรวม 

หาประโยชน์ให้ตนเอง  

รับประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่  

ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน  

ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพ่ือประโยชน์ของตน  

ใช้ข้อมูลความลับ เพ่ือแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง  

รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าท่ี  

ทางานหลังออกจากต าแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท  

การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า  

ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพ่ือหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอ่ืน  

ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยท่ีตนมีอ านาจ  

ชื้อขายต าแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าของ

ตน  
 
 
 

การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการฝ่าฝืนจรยิธรรม
ของเจา้หน้าทีข่องรฐั  การกระท าต่างๆของเจา้หน้าที่ของรฐัและ คู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรอืหา้มด าเนิน
กิจการ ตามที่มาตรา 100 ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมกีารฝ่าฝืนจะต้องได้รบัโทษทางอาญา ประกอบกับ
บรรดาความผดิทีเ่กี่ยวกบัเรื่องนี้กฎหมายใหถ้อืว่าเป็นความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที ่หรอืความผดิต่อต าแหน่ง
หน้าทีร่าชการ หรอืความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอกีดว้ย 
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กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มาตรา 100 ได้บญัญตั ิ

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรฐัท าธุรกิจกับหน่วยงานของรฐั รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ท าไว้กับ
หน่วยงานของรฐัและการหา้มเป็นหุน้ส่วนหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในธุรกจิของเอกชน การหา้มรบัสมัปทานหรอืคงถอื
ไว ้ซึง่สมัปทานหรอืเขา้เป็นคู่สญัญากบัรฐัทีม่ลีกัษณะผูกขาดตดัตอนไม่ว่าในทางตรงหรอืทางอ้อมรวมถงึการ
เป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรอืไดท้ าสญัญาในลกัษณะดงักล่าวและ
ยงัไดบ้ญัญตัหิา้ม การเขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีในฐานะต่างๆ ในธุรกจิของเอกชน เช่น การท างานในฐานะพนักงาน
หรอืลูกจา้งในธุรกจิของเอกชน ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกบัอ านาจหน้าที่ของเจา้หน้าที่รฐันัน้ และยงัหา้ม
ตลอดถึงการด าเนินกิจการในภายหลงัอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรฐั 
มาแลว้ยงัไมถ่งึสองปี และไดบ้ญัญตัหิา้มการด าเนินกจิการของคู่สมรสของเจา้หน้าทีข่องรฐัในลกัษณะเดยีวกนั
กบัทีไ่ดบ้ญัญตัหิา้มเจา้หน้าทีข่องรฐัมใิหด้ าเนินกจิการไวด้ว้ย 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

 


