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คํานาํ 

   องคการบริหารสวนตําบลสายออใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามทุจริต 
ตามนโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของ พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา ซ่ึงไดใหความสําคัญกับการ
ผลักดันใหการปองกันและการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจใน
ระบบราชการ เสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาลและเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐสู
การปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนมับซอนของเจาหนาท่ีในหนวยงาน สํานักงาน
ปลัด เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนเลมนี้ข้ึน 
   สํานักงานปลัด หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชน
ทับซอนเลมนี้ จะเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกพนักงานและลูกจางใหเกิดความ
ตระหนักรูถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ังเปนขอมูลใหผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน
การรวมรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีทุจริต โปรงใส และเปนสังคมท่ีทุกคนสามารถมีสวนรวมใน
การพัฒนา เปนสังคมท่ีใสสะอาด ละระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับ
มาตรฐานสากลไดตอไป 
 
            สํานักงานปลัด 
        องคการบริหารสวนตําบลสายออ 
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บทที่  1 

ความหมายของประโยชนทับซอน 

 

ความหมายผลประโยชนทับซอน 

 คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน” 

“ผลประโยชนขัดกัน”“ผลประโยชนขัดแยง” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ อันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง ผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาว ท้ังเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบ

ของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ 7 

ประการ ดังนี้ 

 1. หาผลประโยชนใหตนเอง การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีให

บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 

 2. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน

จากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

 3. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชสิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี สงผลท่ีเปนคุณแก

ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

 4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร

ราชการทํางานสวนตัว เปนตน 

 5. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวดัก

หนาไวกอน เปนตน 

 6.รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททางธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทางงานอยู เชน เปนนัก

บัญชีแตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 

 7.ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรู
หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผน
ของธนาคารแหงประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืนๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมี
ความสําคัญในอันดับตนความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชน
ทุกคนเสมอภาคใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม) 
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ประเภทของประโยชนทับซอน 
 รูปแบบพฤติกรรมและการกระทํา ท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนเปนไปในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  การรับของขวัญหรือผลประโยชน คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ท่ีเกินความ
เหมาะสม ซ่ึงอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาท่ี การรับของขวัญ มีไดในหลายรูปแบบ เชน การ
ลดราคาของท่ีซ้ือ ใหการเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอย ตลอดจน การใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ซ่ึงมีผล
ตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีใหเอนเอียง หรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น 
  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือชวย
ใหบริษัทตนไดรับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญของรัฐ/การท่ีบริษัท แหงหนึ่งใหของขวัญเปน
ทองคํามูลคามากกวา 10 บาท แกเจาหนาท่ีในปท่ีผานมา และปนี้ เจาหนาท่ีเรงรัดคืนภาษีใหกับบริษัท
นั้นเปนพิเศษโดยลัดคิวใหกอนบริษัทอ่ืนๆ เพราะ คาดวาจะไดรับของขวัญอีก/การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไป
เปน คณะกรรมการของบริษัท เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและไดรับความบันเทิงในรูปแบบตางๆ จากบริษัท
เหลานั้น เปนตน 

 2. การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว

หรือพวกพองจากตําแหนงหนาท่ี เปนการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเอง 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทตนเอง หรือบริษัท

ครอบครัวไดรับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน/การท่ีเจาหนาท่ีในกระบวนการ จัดซ้ือจัดจาง

ทําสัญญาใหหนวยงานตนสังกัดซ้ือคอมพิวเตอรสํานักงานจากบริษัทของครอบครัว ตนเอง หรือบริษัทท่ี

ตนเองมีหุนสวนอยู/ผูบริหารหนวยงานทําสัญญาเชารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัท ซ่ึงเปนของ

เจาหนาท่ีหรือบริษัทท่ีผูบริหารมีหุนสวนอยู เปนตน 

 3. การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment)คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดย

ใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองและ

พวกพอง 

  ตัวอยางเชน การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกษียณแลวใชอิทธิพลท่ีเคย

ดํารงตําแหนงในหนวยงานรัฐ รับเปนท่ีปรึกษาใหบริษัทเอกชนท่ีตนเองเคยติดตอประสานงาน โดยอางวา

จะไดติดตอกับหนวยงานรัฐไดอยางราบรื่น/การวาจางเจาหนาท่ีผูเกษียณ มาทํางานในตําแหนงเดิมท่ี

หนวยงาน โดยไมคุมคากับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย/การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีขององคกรดานเวชภัณฑ

และสุขภาพออกจากราชการไปทํางานใน บริษัทผลิตหรือขายยา เปนตน 

 4.  การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)คือ การเปนท่ีปรึกษา

และการจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการเขาไปเปน

นายจางของภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลา และเครื่องมือของรัฐในการ

ทํางานพิเศษภายนอกท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จากหนวยงานดวย 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการรับจางเปนท่ีปรึกษา

โครงการเพ่ือใหบริษัทเอกชนท่ีวาจางนั้นเกิดความนาเชื่อถือวาบริษัทคูแข็ง/การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไม

ทํางานท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มท่ีแตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ท่ีอยูนอกเหนืออํานาจ 
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หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานตามกฎหมาย/การท่ีผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปนท่ี

ปรึกษาหรือเปนผูท่ีทําบัญชีใหกับบริษัท ท่ีตองถูกตรวจสอบ เปนตน 

 5.  การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information)  คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็น ในขอมูล

ลับของทางราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชน ในรูปแบบของเงินหรือ

ประโยชนอ่ืนๆ หรือนําขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจากขอมูล

เหลานั้น 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกให

ญาติพ่ีนองไปซ้ือท่ีดินบริเวณโครงการดังกลาว เพ่ือขายใหกับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน/การท่ีเจาหนาท่ี

หนวยงานผูรับผิดชอบโครงขายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ อุปกรณท่ีจะใชในการวาง

โครงขายโทรคมนาคม แลวแจงขอมูลใหกับบริษัทเอกชนท่ีตนรูจัก เพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล เปนตน 

 6.  การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชช่ัวคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตนเพ่ือประโยชน

สวนตัวของเจาหนาท่ีของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูมีหนาท่ีขับรถยนตของสวนราชการนําน้ํามันในรถ

ไปขายและนําเงินมาไวใชจายสวนตน ทําใหสวนราชการตองเสียเสียงบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกวาท่ี

ควรจะเปน พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการทุจริต เบียดบังผลประโยชน ของสวนรวมเพ่ือประโยชนของ

ตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย 

 7 .  การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเ พ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork 

Barreling) คือ การใชอิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน ตอพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

  ตัวอยางเชน การท่ีนักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการ ตัดถนน 

สรางสะพาน ลงในจังหวัด โดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปนชื่อสะพาน/การใชงบ สาธารณะในการหา

เสียง/การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง เปนตน 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

 ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชน สวนรวม เปนผล

มาจากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาท่ีในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันได

ชัดเจน และมีสาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิม ของคนไทยและมีปจจัยท่ีเอ้ือใหเกิดพฤติกรรม

ทุจริต ดังนี้ 

 1.มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเครื่อง สวนตัวกับเรื่อง

สวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้ 

  (1)  คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งท่ีนาเกียจ 

  (2)  ตําแหนงหนาท่ีราชการสามารถนํามาซ่ึงผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะ

ระหวางประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม 

  (3)  ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเปนระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม

เยอะแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาไมทับกับพ้ืนฐาน 
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แนวคิดของระบบกฎหมายสากลท่ีเปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชนสวนตัวออกจาก

ผลประโยชนสวนรวมอยางชัดเจน) 

 2.มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชน การเอ้ือประโยชน

ใหผูเคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลัก แต

เปนการตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอ่ืน เชน การให ผลประโยชน หรือตําแหนงทางการเมือง 

เปนตน 

 3.  มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการใช

จายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหพฤติกรรมท่ีตอง เขาไปเก่ียวของกับการกระทํา

ผิดโดยสมัครใจ หรือมีพฤติกรรมท่ียักยอกประโยชนสวนรวม เขาเปนประโยชนสวนตัว เกิดการขัดของกัน

ระหวางผลประโยชนสวนรวมและประโยชนสวนรวม 

 4.  มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและการลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมี

ผลประโยชนทับซอนทําใหตนเองตองเขาไปเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุ สวนหนึ่งนั้นคือ

ปจจัยทางสังคม ซ่ึงเปนลักษณะ “ตัวกูของกู” อันเปนคานิยมของสังคม ท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมี

อยากไดการรักษาหนาตาและยกหนาตาทางสังคม ทําให ตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากข้ึน 

 5.โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซ่ึงฝายตรวจสอบ ยัดขาด

แคลน เขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอ้ือตอการมีพฤติกรรมท่ีเปนไปในลักษณะการมี

ผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุด 

 6.ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวา ตัวบท

กฎหมายยังไมตอบสนองตอสภาพปญหา กลาวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ 

“ปองกัน” และ “ปองปราม” ผูท่ีจะกระทําหรือคิดท่ีจะเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาท่ีควร 
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บทท่ี 2 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
1.  แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 1.1 การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ)กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาท่ี
ของรัฐบุคคลนั้นๆ จะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบ ตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการ
ดําเนินกิจกรรมใดๆ บางในขณะท่ีตนเองอยูในสถานะของเอกชนท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดย
จะตองตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุน
หรือการเปนหุนสวนผูจัดการหรือการเปนหุนสวนตางๆ วา มีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจกรรมตาง ๆ 
ของคูสมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 1.2 การปฏิบัติหนาท่ีหรือดํารงตนในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนง 
เชน ตําแหนงนายกรัฐมนตรีผูบริหาร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐ ตองไม
ดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
คูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
ไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม
ไวดวย 
 1.3  การดําเนินกิจการในภายหลังท่ีพนจากตําแหนง (พนจากการเปนพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐ
ยังไมถึง 2 ป) 
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
 ปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 ไดบัญญัติหามเจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปน
การขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปน
เวลา 2 ป นับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนงนั้น ๆ แลว ท้ังนี้ ได
หามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐดวย 
2.  กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน 
 คําแนะนํา : ทานควรดําเนินการดังนี้ 
 ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆทานควรพิจารณาตอบคําถาม 3 ขอนี้ เพ่ือใชในการ
ตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับผลประโยชนนั้นๆ คือ  
 2.1เราควรรับหรือไม  : ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราวาไมควรรับ แตมีหลายโอกาส ท่ี
เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือ
ใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมท่ีจะรับอยางยิ่ง 
ดังนี้ 
  ถาเปนการใชเงิน ทานตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ  หรือการรับเงินสด หรือสิ่ง
ใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินไดเชน หุน พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ฯลฯ ลวนเขาขาย การรับสินบน และ
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนท้ังสิ้น 
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  ท้ังนี้ หากไดรับการเสนอส่ิงใดๆ นอกเหนือจากเงิน ส่ิงท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือใหพิจารณาวาทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเรา และการเสนอของ
ดังกลาวนั้นมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ 
ท่ีอยูบนพ้ืนฐานวา การกระทําการหรือการตัดสินใจใดๆ ท้ังสิ้น จะตองกระทําดวยความเปนกลาง 
ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปอง ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น 
องคกรปรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชนใหกับ
องคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีประชาชนมีตอ
รัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอสังคม 

2.2  เราควรรายงานการรับหรือไม : ทานควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
  ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็ก แตถือวา ของขวัญนั้นๆ เปนทรัพยสินขององคกร ไมวาจะมี
ราคาเทาใด 
  ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาท ไมตอง
รายงาน หรืออาจเก็บเปนของตนเองได ท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
  ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว 
  ถาของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000-15,000 
บาท และเจาหนาท่ีมีความจํา เปนตองรับ ใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควร ให
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญ ในการยายหนวยงาน 
ขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน  
  ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับ จากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เม่ือรวมกัน ท้ังปมีคามากกวา 3,000 
บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 
  ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูรับบริการ แมจะ
ตางคนตางกลุม เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดีแตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา 3,000 บาท 
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 
  ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน
และองคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจาก ประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ี ของรัฐ หรือาจกอใหเกิดความรูสึก
ชอบ และคาดหวังวา จะไดรับของขวัญหรือผลประโยชน เม่ือมีผูรับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 
  เงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได ตองปฏิเสธไมรับ ไมวาจะอยู ใน 
สถานการณใดๆ 

2.3 เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน 3,000 บาท 
  หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000-15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณา
คัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
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  หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของทางราชการ และสวน
ราชการพิจาณาตัดสินวา จะใชประโยชนอยางไร 
3. กรณีตองเผชิญกับสถานการณท่ีเอ้ือตอการทําธุรกิจกับตนเอง 
 คําแนะนํา : ทานควรดําเนินการดังนี้ 
 ปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ ยึดม่ันความถูกตองดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไมยอม
โอนออนผอนตามอิทธิพลหรือเอ้ือประโยชนใดๆ ใหกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แตใหยึดการดําเนินการ
ตามขันตอนของกฎระเบียบท่ีเก่ียวของในทุกข้ันตอนของกระบวนการ อยางรอบคอบและเครงครัด และ
หลีกเลี่ยงการกระทํา ใดๆ ก็ตามท่ีเขาขายการใชอํานาจหนาท่ี ในตําแหนงหาประโยชนใหกับธุรกิจของ
ครอบครัวหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการใชอํานาจท่ีไมสุจริต หรือเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอน 
4.โทษของการมีผลประโยชนทับซอน 
 การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามท่ีเขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรม ท่ีพรอม
ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 
จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนอยูกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายการ
รับสินบน ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐนั้นๆ มีการรับ
ผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายการมีพฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิด
ผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับ
โทษทางอาญาดวย 
 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 หมวด 9 การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา 103 หามมิให
เจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชน
อันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับท่ีออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ กําหนด 
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บทที่ 3 
กฎหมายที่เกีย่วของกับผลประโยชนทับซอน 

 

1. กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 1.1  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของ

ผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไวเพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึก

แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ี ของรัฐฝาฝนใหถือเปน

ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

 1.2  ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑ การรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด  โดยธรรมดาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวา โดยอาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย การปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติได กําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยจรรยา กลาวคือ การรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหกันในโอกาสตาง 

ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

 1.3  มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ถนนโพธิ์ มี 10 ประการ ดังนี้ 

 (1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

 (3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย ผละรับผิดชอบ 

 (4)  ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

 (5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 

 (6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

 (7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมปดเบือนขอเท็จจริง 

 (8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 (9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 (10)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองดี รวมกันพัฒนา

ชุมชนใหหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ (และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 หมวด ๙การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
 มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้ 
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   (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี 
   (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับ
หนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
   (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาใน
ลักษณะดังกลาว 
   (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของ
ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ 
หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
  เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับ
กับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการ
ดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ
และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย 
 

บทกําหนดโทษ 

 มาตรา ๑๒๒  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับกรณีความผิดตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตน
ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
 2.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง กําหนดตําแหนง

เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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โดยท่ีมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ บัญญัติหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน

หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ

ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ

เอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระใน

การปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นท้ังใหนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ี

ของรัฐ โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐและ

ความในมาตรา ๑๐๑ ยังใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจาก

การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ

จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงมิใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม

มาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท้ังนี้ เจาหนาท่ีของ

รัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการดังกลาว ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ดังกลาวขางตน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ

ท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกลาว ดังตอไปนี้ 

๑. นายกรัฐมนตรี 

๒. รัฐมนตร ี

ท้ังนี้ ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

โอภาส อรุณินท 

ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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3.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒มาตรา ๑๐๐ ไดกําหนดหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินกิจการบางอยางโดยเจาหนาท่ีของรัฐ
ตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกลาวใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองหามมิ
ใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๔๔ กําหนดตําแหนง
เจาหนาท่ีของรัฐใหตําแหนงนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เปนตําแหนงท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตาม
ความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอันเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีท่ีมาจากการกระทําความผิดอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ี
ของรัฐท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกลาวเพ่ิมเติม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติจึงกําหนดตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐท่ี
ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพ่ิมเติมจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซ่ึงได
กําหนดไวแลวตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติลงวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๔ ดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูบริหารทองถ่ิน 
 ๒. รองผูบริหารทองถ่ิน 
 ท้ังนี้  ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ ณ วันท่ี ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ปานเทพ กลาณรงคราญ 
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 
4.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย
ธรรมจรรยา ไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา“ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
  “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม 
ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง 
ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 
  “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง 
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 ขอ ๔หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 
 ขอ ๕  เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 
  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสม
ตามฐานานุรูป 
  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
 ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว
หรือมีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี
จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
รายงานรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที  
 ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคา
มากกวาท่ีกําหนดไวในขอ ๕ ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ 
ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู
นั้นสังกัด โดยทันทีท่ีสามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควร
ท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 
ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชน



15 
 

ดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเม่ือไดดําเนินการตามความในวรรค
สองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 
  ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง
ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูท่ีดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ี
มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรค
สอง 
ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู
นั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้
ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
    โอภาส  อรุณินท 
             ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
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บทที่  4 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนทับซอน 

 
ตัวอยางเรื่องการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนทับซอน 

  1.  การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชนใชโทรศัพทของหนวยงาน

ติดตอธุระสวนตัว นํารถราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน 

  2. การใชอํานาจหนาท่ีชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทํางาน 

  3. การใชขอมูลของหนวยงานเพ่ือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาท่ี

ของรัฐทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให

ไดเปรียบเทียบในการประมูล 

  4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตนเอง เจาหนาท่ีของรัฐ

อาศัยตําแหนงหนาท่ีทางราชการรับจางท่ีปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาท่ีรัฐนําเวลาราชการไป

ทํางานสวนตัว 

  5. การนําบุคลากรของหนวยงานมาใชเพ่ือประโยชนสวนตัว 

  6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใด สงผลใหมีการ

ตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน แกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน 

  7. การเขาทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ี

เคยดํารงตําแหนงมารับงานหรือเอาประโยชนใหกับตัวเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหาร

หนวยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

  8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการท่ีคุนเคย 

  9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตัว 

  10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความกาวหนาหรือหวังผลประโยชนท่ีมิชอบ 

  11. การซ้ือขายตําแหนง การจายผลประโยชนท้ังท่ีเปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอ่ืน

เพ่ือใหไดมาซ่ึงการเลื่อนระดับตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

  12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

  13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณ

แกฝายใดฝายหนึ่งโดยไมเปนธรรม 

  14. การท่ีมีหนาท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขารวมมีสวนไดเสียเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง หรือผูอ่ืน 

  15. การใชตําแหนงหนาท่ีหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพรอง เชน 

เจาหนาท่ีของรัฐ ใชอํานาจหนาท่ีทําใหบริษัทของตนเองหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาท่ี

ฝายจัดจางทําสัญญาซ้ืออุปกรณสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
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 สถานการณตัวอยาง 

  หน วยงานภาครั ฐหนึ่ งส งนั กทรัพยากรบุคคล ท่ี ทําหน า ท่ี จั ด ซ้ื อจั ดจ า ง  (HP 

procurement) ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา 7,000 บาท 

จากการเปนผูเขารวมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเปน Personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคู

คากับหนวยงาน เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลท่ี

ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมสัมมนา 

  ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวา

จะตองรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการ

เขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะ

ตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงใน

เรื่องผลประโยชนทับซอนในท่ีสุดเจาหนาท่ีจึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชนตาม

ความเหมาะสม 

  โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

  ประเด็กการตัดสินใจ 

  เจตนารมณ :  อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 

  กฎ ระเบียบ :  มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญ 

    และหรือผลประโยชน 

  ความเปดเผย :  มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 

  คุณคา :   ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 

  หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง 

  อัตลักษณ :  ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 

  เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให คืออะไร 
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บทท่ี 5 
ชองทางและข้ันตอนการแจงเบาะแส 

กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีนําสูการมีผลประโยชนทับซอน 
 
1.  การแจงเบาะแส เม่ือพบเห็นพฤติกรรมท่ีนําสูการมีผลประโยชนทับซอน 
 เม่ือพบเห็นหรือประสบปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 
สวนรวมท่ีเรียกวา ผลประโยชนทับซอน ควรดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1  เม่ือเกิดข้ึนกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธท่ีเกิดข้ึนวาสวนรวมเสียผลประโยชนหรือไม หาก
สวนรวม เสียประโยชน ทานควรหลีกเลี่ยง เชน หากทานเปนคณะกรรมการพิจารณาจัดจาง หรือพิจารณา
ความดีความชอบของบุคคลใกลชิด ทานควรถอนตัวจากการเปนคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง 
เนื่องจากการตัดสินใจของทานอาจสงผลใหการพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แตหากเปนคนรูจักกันธรรมดา 
ทานควรประกาศใหทราบวาทานรูจักบุคคลนั้นตอคณะกรรมการ ท้ังนี้  เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของทาน
และเพ่ือความโปรงใสดวย 
 1.2  เม่ือเกิดข้ึนกับผูรวมงานหรือคนใกลตัว ทานควรใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึง
กรณีตางๆ และผลหรือโทษ ของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 
รวมท้ังแนะนําวิธีการปองกัน เพ่ือสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ หากทานพบเห็นและมี
หลักฐานทีทา ใหม่ันใจวา เจาหนาท่ีของรัฐทุจริต และปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหขอมูลกับหนวยงานดังตอไปนี้ 
หนวยงานตนสังกัดของผูกระทําผิด/สํานักงานผูตรวจการแผนดิน /ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทย/
ศาลปกครอง/สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(สํานักงาน ป.ป.ช.) 
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
2.  ข้ันตอนกระบวนการดําเนินการ 
 กรณีขอสงสัยหรือทักทวงวามีการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนหรือฝาฝน ประมวล
จริยธรรมขาราชการองคการบริหารสวนตําบล เม่ือขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีความสงสัยวา 
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการใดหรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใด  ในฐานะสวนตัวจะขัด
กับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี ใหขาราชการยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลว
แจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเม่ือผานกระบวนการ
วินิจฉัยเปนประการใดแลว ใหปฏิบัติตามนั้น 
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บทสรุป 
 ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปน

ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจ

โดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือนและผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได 

ซ่ึงถือวาเปนของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝน

ขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และ

ทําลายชื่อเสียงของทานรวมท้ังองคกรของทานเอง 
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