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คำนำ 

  รัฐบาลภายใตการนำของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหปองกัน
และปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดานอันรวมถึงประเด็นเรื่อง               
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน การปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากำลัง และปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสม เปนธรรม              
ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ัน ไววางใจในระบบราชการ เสริมสรางระบบ
คุณธรรม รวมท้ังปรับปรุง และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกัน และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการ   
มีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ 

  เพ่ือเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลขอท่ี 11 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด 
จึงจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหความรูความเขาใจแกบุคลากรในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด และผูท่ีสนใจ เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติใหเกิดความโปรงใส 
ยึดประโยชนของสวนรวม และราชการเปนสำคัญ  
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บทท่ี 1 
ผลประโยชนทับซอน 

(Conflict Of Interests) 

  ผลประโยชนทับซอน หรือ ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และ               
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

  คำวา Conflict of Interests มีการใชคำภาษาไทยไวหลายคำ เชน “ผลประโยชนทับซอน” 
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคำเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทำท่ีขัดตอหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ กลาวท้ังเปน
สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ี และความรับผิดชอบ
เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไมจำกัดอยูใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน  

  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนไดกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการ
ปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ขอ 3 (3) ขอ 5 
(1),(2),(3),(4) ขอ 6 (1),(2),(3) ขอ 7 (4),(5) ขอ 8 (5) ขอ9 (1) เปนตน   

  สำนักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
หรือ Conflict of Interest วาหมายถึง สถานการณ หรือการกระทำท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง 
ขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริหารมีประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีในตำแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง
มากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทำดังกลาวอาจจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนา ใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทำดังกลาว
มีใหพบเห็นไดมากในสังคมสงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตน
เปนหลัก ไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทำท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ แตเจาหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ี โดยคำนึงถึง
ประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 
นิยามศัพท 

  ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใด ๆ ท่ีมีผลตอบุคคล / กลุม 
ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ
เจาหนาท่ี แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติคูแขง ศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้
ไดหรือเสียประโยชนเม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 
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  คูมือปฏิบัติงานการปองกันผลประโยชนทับซอน ๒ผลประโยชนสวนตน มี 2 ประเภท คือ           
ท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  

  1. ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตำแหนงในบริษัทท่ีรับงานจาก
หนวยงาน รวมถึง การไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญหรือของ
ท่ีแสดงนำ้ใจไมตรีอ่ืน ๆ 
  2. ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืนๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลำเอียง /อคติ/ เลือกท่ี
รักมักท่ีชัง และมีขอสังเกตวา แมแตความเชื่อ / ความคิดเห็นสวนตัว ก็จัดอยูในประเภทนี้ 

  หนาท่ีสาธารณะ (public duty)หนาท่ีสาธารณะของผู ท่ีทำงานใหภาครัฐ คือการให
ความสำคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจำกัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ัง
ระดับทองถ่ิน และระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีทำงานใหภาครัฐ เชน ท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

  ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตน 
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสำคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 
  1. ทำงานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ 
  2. ทำงานตามหนาท่ี ตามกรอบ และมาตรฐานทางจริยธรรม 
  3. ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  4. ใหความสำคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจำกัด
ขอบเขตท่ีประโยชนสวนตน จะมามีผลตอความเปนกลางในการทำหนาท่ี 
  5. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการทำหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน 
  6. หลีกเลี่ยงการกระทำ / กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทำใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 
  7. หลีกเลี่ยงการใชตำแหนงหนาท่ี หรือทรัพยากรของหนวยงาน เพ่ือประโยชนสวนตน 
  8. ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอำนาจหนาท่ี 
  9. ไมใชประโยชนจากตำแหนง หรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตำแหนง ขณะท่ีไปหาตำแหนง
งานใหม 

  ผลประโยชน ทั บ ซ อน  (Conflict of Interests)องค ก รส ากล  คื อ  Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวา เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน

ตนและผลประโยชนสาธารณะ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ดังนี้:ผลประโยชนทับซอน                 
มี 3 ประเภท คือ 
  1. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอน ระหวางผลประโยชนสวนตน             
และสาธารณะเกิดข้ึน 
  2. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวา 
มีแตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซ่ึงผลเสีย               
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทำใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 
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  3. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได(potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะ                 
ทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

  หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือ ผลประโยชนเบียดซอนกัน (competinginterests)  
มี 2 ประเภท 
  1. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชนเปนเจาหนาท่ี                    
ในหนวยงาน และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถ
แยกแยะบทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันได อาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความ
ผิดพลาด หรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน 
แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกำลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถ
ทำงานบางอยางท่ีคนอ่ืน ๆ ทำไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชน
สวนตนมาเก่ียวของ 
  2. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนำมาใชเปนประโยชนแกการทำบทบาท
หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย คือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง / 
อคติตอคนบางกลุมควรถือวาหนาท่ีทับซอน เปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหนาท่ีตองเปนกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนำมา
จัดการกับหนาท่ีทับซอนได 
 
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

ความขัดแยง (Conflict) 
  สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไมสามารถตัดสินใจกระทำอยาง
ใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน 

ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) 
  เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับ โดยเหนวามีคุณคาท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือ
ของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 
(เพ็ญศรี วายวานนท,2527:154) 
 

ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) 
 

  หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีใหประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยัง
หมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) 

  เปนสถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตำแหนงหรืออำนาจหนาท่ีใน
การแสวงประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรม และสงผลกระทบหรือความ
เสียหายตอประโยชนสาธารณะ คำอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม 
ไดแก การมีผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดำรงตำแหนงสาธารณะ และรวมถึง
คอรรัปชั่นเชิงนโยบายคอรรัปชั่นสีเทา 
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ประเภทของผลประโยชนทับซอน 

 รูปแบบพฤติกรรม และการกระทำท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนเปนไปในลักษณะตาง ๆดังนี้ 

(1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน 

  คือ การรับของขวัญ และความสะดวกสบายท่ีเกินความเหมาะสม ซ่ึงอาจสงผลตอบุคคลในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีการรับของขวัญมีไดในหลายรูปแบบเชน การลดราคาของท่ีซ้ือใหการเลี้ยงอาหารอยาง
ฟุมเฟอย ตลอดจนการใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาท่ีใหเอนเอียง หรือ
เปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ รับของขวัญจากผูบริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือชวยให
บริษัทตนไดรับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญของรัฐ / การท่ีบริษัทแหงหนึ่งใหของขวัญเปนทองคำ
มูลคามากกวา 10 บาท แกเจาหนาท่ีในปท่ีผานมา และปนี้เจาหนาท่ีเรงรัดคืนภาษีใหกับบริษัทนั้นเปนพิเศษ โดย
ลัดคิวใหกอนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดวาจะไดรับของขวัญอีก / การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไปเปนคณะกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและไดรับความบันเทิงในรูปแบบตาง ๆ จากบริษัทเหลานั้นซ่ึงมีผลตอการใหคำ
วินิจฉัย หรือขอเสนอแนะท่ีเปนธรรม หรือเปนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอบริษัทผูใหนั้น ๆ เปนตน 

 

(2) การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) 

  คือ การหาประโยชนใหกับตนเองครอบครัว หรือพวกพองจากตำแหนงหนาท่ี เปนการใชตำแหนง
หนาท่ีเพ่ือตนเอง 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐใชอำนาจหนาท่ี ทำใหบริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัว
ไดรับงานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทำงาน / การท่ีเจาหนาท่ีในกระบวนการ จัดซ้ือจัดจางทำสัญญาให
หนวยงานตนสังกัดซ้ือคอมพิวเตอรสำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุนสวนอยู / 
ผูบริหารหนวยงานทำสัญญาเชารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัทซ่ึงเปนของเจาหนาท่ีหรือบริษัทท่ีผูบริหารมี
หุนสวนอยู เปนตน 

(3) การทำงานหลังเกษียณ(Post-Employment) 

  คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดำรง
ตำแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง 

  ตัวอยางเชน การท่ีผูบริหารหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีเกษียณแลว ใชอิทธิพลท่ีเคยดำรง
ตำแหนงในหนวยงานรัฐ รับเปนท่ีปรึกษาใหบริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดตอประสานงาน โดยอางวาจะไดติดตอกับ
หนวยงานรัฐไดอยางราบรื่น / การวาจางเจาหนาท่ีผูเกษียณ มาทำงานในตำแหนงเดิมท่ีหนวยงานโดยไมคุมคา
กับภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย / การท่ีผูบริหาร หรือเจาหนาท่ีขององคกรดานเวชภัณฑและสุขภาพออกจาก
ราชการไปทำงานในบริษัทผลิต หรือขายยา เปนตน 

 

(4) การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) 
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  คือ การเปนท่ีปรึกษาและการจางงานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตำแหนงสถานภาพการทำงาน
สาธารณะ ในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลา และ
เครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษภายนอกท่ีไมใชอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย 
  ตัวอยางเชนการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ อาศัยตำแหนงหนาท่ีทางราชการรับจางเปนท่ีปรึกษา
โครงการ เพ่ือใหบริษัทเอกชนท่ีวาจางนั้น เกิดความนาเชื่อถือกวาบริษัทคูแขง / การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมทำงาน
ท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานอยางเต็มท่ี แตเอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีอยูนอกเหนืออำนาจหนาท่ีท่ี
ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตามกฎหมาย / การท่ีผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษท่ีเปนท่ีปรึกษาหรือ
เปนผูท่ีทำบัญชีใหกับบริษัทท่ีตองถูกตรวจสอบ เปนตน 

(5) การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) 

  คือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรูเห็นในขอมูลลับของทางราชการ หรือนำขอมูลไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่ง
ตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืน ๆ หรือนำขอมูลไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองใน
การแสวงหาผลประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพ่ี
นองไปซ้ือท่ีดินบริเวณโครงการดังกลาว เพ่ือขายใหกับราชการในราคาท่ีสูงข้ึน / การท่ีเจาหนาท่ีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงขายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคม
แลวแจงขอมูลใหกับบริษัทเอกชนท่ีตนรูจัก เพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล เปนตน 

(6) การนำทรัพยสินของหนวยงานไปใชช่ัวคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตน 

  เพ่ือประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีของรัฐ และทำใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสีย 
ประโยชน 
  ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูมีหนาท่ีขับรถยนตของสวนราชการนำน้ำมันในรถไปขาย 
และนำเงินมาไวใชจายสวนตน ทำใหสวนราชการตองเสียงบประมาณ เพ่ือซ้ือน้ำมันรถมากกวาท่ีควรจะเปน 
พฤติกรรมดังกลาวถือเปนการทุจริต เบียดบังผลประโยชนของสวนรวมเพ่ือประโยชนของตนเองและมีความผิด
ฐานลักทรัพย 

(7) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) 

  คือ การใชอิทธิพลทางการเมือง เพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชนตอพ้ืนท่ีท่ีตนรับผิดชอบ
  

  ตัวอยางเชน การท่ีนักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนำโครงการตัดถนนสรางสะพาน
ลงในจังหวัด โดยใชชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปนชื่อสะพาน / การใชงบสาธารณะในการหาเสียง / การท่ี
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง เปนตน 

ปจจัยท่ีทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน  

  เนื่องจากคนไทยมีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับ
เรื่องสวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิงมีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง 
หรือมีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทำใหรายรับไมสมดุลกับรายจายและมีความจำเปนในการรักษาตัว
รอดและยึดถือคานิยมของสังคมท่ีเนนเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้โครงสรางการบริหารและระบบการตรวจสอบ
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ถวงดุลยังไมมีประสิทธิภาพและตัวบทกฎหมายท่ีมีอยูยังไมตอบสนองตอสภาพปญหา หรือยังไมเพียงพอตอการ 
“ปองกัน” และ “ปองปราม” ผูท่ีจะกระทำหรือคิดท่ีจะกระทำผิดท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาท่ีควร 

 

 

พฤติกรรมท่ีเส่ียงตอการมีผลประโยชนทับซอน 

    1) การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 
    2) การทำสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 
    3) การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ 
    4) การอนุมัติหรืออนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 
    5) การกระจายงบประมาณ 
    6) การปรับการลงโทษ 
    7) การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 
    8) การรับของขวัญ ของกำนัลจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

 

. 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
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  1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กำหนดเรื่องการขัดกัน
ของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสำนึก
แยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝนใหถือเปน
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

  2. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมดาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ไดกำหนดวา โดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติไดกำหนด หลักเกณฑและจำนวนทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได
โดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

หากมีความจำเปนตองรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี...จะทำอยางไร 

 แจงผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ วินิจฉัย 
 มีเหตุผลรับได – รับไว 

      ไมควรรับ – สงคืน (สงคืนไมได มอบใหสวนราชการ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 

ขอ 22 เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีไดรับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหายวาดวยการเรี่ยไรซ่ึงมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทำการ
ดังตอไปนี้ 

      (1) ใชหรือแสดงตำแหนงหนาท่ีใหปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณาดวย
สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ หรือสื่ออยางอ่ืนหรือดวยวิธีการอ่ืนใด 

(2) ใชสั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทำการเรี่ยไรใหหรือกระทำใน
ลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจำยอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทำการเรี่ยไรไมวาทางตรงหรือ
ทางออม 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 
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แนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน 

“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) 

  หมายความวาบุคคลดำรงตำแหนง ท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปน
กรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยท่ีบุตรสาวของนายสมชายเปนหนึ่งในผูสมัครสอบดวย ซ่ึงใน
กรณีนี้ถือวาเกิด “การดำรงตำแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายัง
มิไดนำไปสูการกระทำความผิดแตประการใดเชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบ
เกิดข้ึนแลว แตนายสมชายวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด แตอยางไรก็ตาม การ
ดำรงตำแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลมท่ีอาจจูง
ใจ/ชักนำใหเกิดการกระทำถาเกิดผลประโยชนทับซอน นายสมชายจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปน
ผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) จากกรณี
สถานการณตัวอยางขางตน นายสมชายจึงควรจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการ
ถอนตัวออกจากการเก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง การเคลื่อนยาย
ผลประโยชนสวนตัวท่ีทับซอนอยูใหออกไป (Removal) เพ่ือใหตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได โดยปราศจาก
อคติ วิธีการดังกลาวนี้เปนการปดชองทางมิใหเอ้ืออำนวยตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน จึงเปนวิธีท่ีดี
ท่ีสุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณีตัวอยางในขอสอง สมชายสามารถแกไขปญหา
ผลประโยชนทับซอนได โดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัวออกจากการสอบ เพ่ือใหสมชายสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก 

มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 

 มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตำแหนงทางการเมือง 
 การกำหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตำแหนง 
 การเพ่ิมระบบและองคการตรวจสอบการใชอำนาจ 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

 
การกำหนดมาตรการปองกันการทุจริต 
 

 การมีประมวลจรยิธรรมและหามผลประโยชนทับซอน 
 การแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน 
 การใชหลักโปรงใสในการใชอำนาจ 

 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาท่ีของรัฐ 
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ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมีองคประกอบ 6 ประกอบ ดังนี ้
 

1) หลักนิติธรรม 
  ไดแกการตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับของสังคม ไม
เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎขอบังคับเหลานั้น โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมาย มิใชตามอำเภอใจ หรือตามอำนาจของตัวบุคคล 
 
2) หลักความโปรงใส 
  ไดแก การสรางความไววางใจซ่ึงกัน โดยมีการใหและการรับขอมูลท่ีสะดวกเปนจริง ทันการณ 
ตรงไปตรงมา มีท่ีมาท่ีไปท่ีชัดเจนและเทาเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 
 
3) หลักการมีสวนรวม 
  ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมคิด รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสำคัญของประเทศในดานตางๆ เชน การแจง ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ
แสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการรวมตรวจสอบ และรวมรับผิดชอบตอผลของการกระทำนั้น 
 
4) หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได 
  ไดแก ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดเปนการสรางกลไกใหมีผูรับผิดชอบ ตระหนักในหนาท่ี 
ความสำนึกในความรับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง และกระตือรือรนในการ
แกปญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางและความกลาท่ีจะยอมรับผลจากการกระทำของตน 
5) หลักความคุมคา 
  ไดแก การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรท่ีมีจำกัดใหเกิดประโยชนคุมคา เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 
 
6) หลักคุณธรรม 
  ไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม สำนึกในหนาท่ีของตนเอง มีความซ่ือสัตยสุจริต จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักธรรมาภิบาลและหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต(ANTI CORRUPTION) 
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  หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
ธรรมาภิบาล จะมีคำวา integrity คานิยมของขาราชกา I am ready  
 
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดม่ันในความถูกตอง สุจริต เท่ียงธรรม) 
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (บริการ/แกไขปญหา ปชช) 
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
R = Relevance รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบตอผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระทำเปน ประชาธิปไตย (มีสวนรวม โปรงใส) 
Y = Yield มีผลงาน มุงเนนผลงาน เพ่ือประโยชนสุข ของประชาชน 
 
คานิยม จึงมักจะคำวา integrity เปนคานิยมขององคกร 
 
สาเหตุท่ีตองมี ธรรมาภิบาล เพราะมีอำนาจมาก ก็จะโกง มาก 
 

คำวา “ธรรมาภิบาล” มาจากภาษาอังกฤษวา “Good Governance”  
  หมายถึง การปกครองท่ีดี เพ่ือความเจริญรุงเรือง สันติสุขมีเสถียรภาพในวงราชการใชวา “การ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี” สวนภาคธุรกิจใช “Corporate Governance” การกำกับดูแลกิจการท่ีดี, บรรษัท             
ภิบาล คำวา ธรรมาภิบาล มาจากคำวา ธรรม สนธิ กับคำวา อภิบาล หมายถึง การปกครองดวยคุณธรรมความดี 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีคำวา “Good Governance” หมายถึง การปกครองท่ีดี มีความซ่ือตรงตอกัน 
(Integrity) ม่ันคงในสัญญาท่ีมีตอกัน มีสัญญา (กฎกติกา มารยาท) ท่ีรวมกันทำเปนธรม โปรงใส รับผิดชอบในสิ่ง
ท่ีทำ 
  แนวคิดของ “ธรรมาภิบาล” คือ รวมกันสราง “กฎเกณฑ” (Norms) เปนบรรทัดฐานในสังคม ท่ีมี
ระบบถวงดุลการใชอำนาจของบุคคลโดยเฉพาะชนชั้นปกครอง ท่ีมักใชอำนาจท่ีมีอยูเพ่ือเอ้ือประโยชนใหักับ
ตนเองและพวกพอง จำกัดดุลยพินิจในการใชอำนาจของ “ผูนำ” ปองกันการทำตาม “อำเภอใจ” เพ่ืออยูรวมกัน
อยางสันติสุข ม่ันคง พัฒนาอยางยั่งยืน 
 
  หลักธรรมาภิบาล จึงตองมีความซ่ือตรง (Integrity) โปรงใส (Transparency) ความรับผิดชอบ 
(Responsiveness) การรับผิดชอบในผลงาน (Accountability) เปนธรรม/เสมอภาค (Fairness/Equity) การมี
สวนรวม (Participatory) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Effectiveness) และเปนไปตามกฎ (Follow the Rule of 
Law) 
 
 
สวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

มีลักษณะท่ีเขาขายไดหลายลักษณะดังนี้ 
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  1. การไมปฏิบัติตามหนาท่ีราชการท่ีจะตองปฏิบัติ ไดแก การรวบอำนาจ การไมมอบงานให
ผูใตบังคับบัญชา การรีดไถจากผูใตบังคับบัญชา เพ่ือซ้ือตำแหนง/เลื่อนตำแหนง การแตงตั้ง/เลื่อนข้ันเฉพาะพวก
พอง การปูนบำเหน็จรางวัลแตเฉพาะพวกพองของตน 
  2. การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ ไดแก ไมลงโทษผูกระทำผิดท่ีเปน
พวกพอง ลงโทษเฉพาะคนท่ีไมใชพวกพอง ลงโทษเกินฐานความผิด ไมรายงานขอเท็จจริง ไมปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ แกไขกฎ ระเบียบเพ่ือเอ้ือประโยชนใหตนเอง/พวกพอง 
  3. การปฏิบัติเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได ไดแก การเรียกรับเงิน/เรียกสินบน/
เรียกของกำนัล การชวยเหลือสมัครพรรคพวกหรือเครือญาติการปกปดความผิดใหพวกพอง การจัดทำเอกสารเท็จ
เพ่ือใหตนเองหรือสมัครพรรคพวกไดรับประโยชนการผูกขาดคาขายแตกับสมัครพรรคพวก การใชอำนาจหนาท่ี
เบียดบังเอาผลประโยชน 
 

ลักษณะของการทุจริตในวงราชการ ไดแก 
 – การเบิกคาใชจายจากงบประมาณอันเปนเท็จ 
– การรั่วไหลของเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
– การกำหนดความตองการงบประมาณ/พัสดุท่ีไมเปนจริง 
– เงินสินบน/สินน้ำใจจากการจัดซ้ือจัดจาง 
– การดอยคุณภาพของสิ่งท่ีไดรับจากการใชงบประมาณ 
– ความสูญเปลาของการใชงบประมาณ (ของเหลือในคลัง) 
 

“ขอใหบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด ยึดถือปฏิบัติตาม
คูมือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน โดยเครงครัดเพ่ือเสริมสรางองคกร                    
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษารอยเอ็ด  เกิดความโปรงใสในการดำเนินงานตอไป”



 

สาํนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอด็ 
 

    
 
 

 


