
 
 
 

 

๑ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 



 
 
 

 

๒ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 

 



 
 
 

 

ก 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค ำน ำ 
 

การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
และสร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะการทุจริตในภาครัฐ 
รัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดให้
เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล ในข้อที่ ๑๐“การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
หลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ” 
ที่ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขให้การทุจริตในภาครัฐลดลงหรือหมดสิ้นไป เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากภาคเอกชนและประชาชน 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ให้ความส าคัญในการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบของภาครัฐ และตระหนักว่าการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส จะส่งผลให้หน่วยงานเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม
และธรรมาภิบาลเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนโดยทั่วไป ดังนั้น จึงได้จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การแยกผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งก าหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ 
ให้กับบุคลากรของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน  
มิใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมจริยธรรมของบุคลากร
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมของภาครัฐต่อไป 

 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 



 
 
 

 

ข 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บทน ำ 

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย กลายเป็นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันมาก
ในปัจจุบัน มีการวิพากษ์วิจารณ์นักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมไปถึงนักการเมืองท้องถิ่น
เกี่ยวกับการมีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการยักยอกทรัพย์สินของรัฐไป
เป็นของตน การใช้ต าแหน่งหน้าที่ เพื่อเอื้อประโยชน์กับตนเองและพรรคพวก การให้สัมปทาน
หรือการเลือกจ้างเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รูปแบบการทุจริตเหล่านี้
เกิดจากพฤติการณ์ที่ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรียกว่า 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่ง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”หรือ “ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือ “การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์” ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่
ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงก าหนด
นโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันป้องกันปราบปราม
การทุจริตให้ลดลงหรือหมดสิ้นไปจากสังคมไทย โดยได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวในนโยบายรัฐบาลข้อที่ ๑๐ “การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีหลัก
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ” รวมทั้งได้น าการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) มาเป็นเครื่องมือในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ 
โดยในการประเมินดังกล่าวได้ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓ ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ประกอบกับแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดให้จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตส านึก
สาธารณะ สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อน าความรู้ที่
ได้รับมาปรับใช้ส าหรับเป็นแนวทางป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการด าเนินงานของ
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 



 
 
 

 

ค 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

สำรบัญ 
 

 หน้า 

ค าน า ก 
บทน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญภาพ ง 

บทที่ ๑ ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interests  
๑.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interests  ๑ 
๑.๒ ความหมายการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม ๒ 
๑.๓ รูปแบบการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม ๕ 
๑.๔ ปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ๑๐ 

บทที่ ๒ ระบบคิดแก้ “ทุจริต”  กับนิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
๒.๑ ระบบคิด ฐานสิบ (Analog) และระบบคิด ฐานสอง (Digital) ๑๓ 
๒.๒ นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ ๑๖ 

บทที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
๓.๑ ความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒๑ 
๓.๒ สถานการณ์ถูกบีบบังคับให้กระท าการทุจริตหรือร่วมทุจริต ๒๕ 
๓.๓ การเฝ้าระวังการทุจริต ๒๗ 
๓.๔ การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีอาจสร้างแรงจูงใจ 

ในการพิจารณาตัดสินอย่างไม่ชอบธรรม ๓๐ 

บรรณานุกรม ๓๕ 



 
 
 

 

ง 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำรบัญภำพ 
 
 หน้า 

ภาพท่ี ๑ : บานประตูท่ีแสดงทางเลือกของเจ้าหน้าท่ี ๓ 
ภาพท่ี ๒ : แสดงให้เห็นถึงการแยกออกจากกนัระหว่างประโยชน์ส่วนรวม 

และประโยชน์ส่วนตน  ๔ 
ภาพท่ี ๓ : การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ ๕ 
ภาพท่ี ๔ : การท าธุรกิจกับตัวเอง ๕ 
ภาพท่ี ๕ : การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ ๖ 
ภาพท่ี ๖ : การท างานพิเศษ ๖ 
ภาพท่ี ๗ : การรับรู้ข้อมูลภายใน ๗ 
ภาพท่ี ๘ : การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ๗ 
ภาพท่ี ๙ : การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทาง

การเมือง ๘ 
ภาพท่ี ๑๐ : ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ ๘ 
ภาพท่ี ๑๑ : การใช้อิทธิพล ๙ 
ภาพท่ี ๑๒ : เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ๑๐ 
ภาพท่ี ๑๓ : ระบบคิดฐานสิบฐานสองและตัวอย่าง ๑๔ 
ภาพท่ี ๑๔ : สูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมการคอร์รัปชัน ๑๗ 
ภาพท่ี ๑๕ : โครงสร้างอ านาจที่เอื้อต่อการคอร์รัปชัน ๑๗ 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

๑ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

บทที่ ๑ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interests 

 

๑.๑ ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interests 

ค าว่า Conflict of Interests0F

๑ มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น 
“การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะ
และผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์”  

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือที่เรียกว่า 
Conflict of Interests นั้น มีลักษณะท านองเดียวกันกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ การกระท าใด ๆ ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่งที่ควรหลีกเหลี่ยง ไม่ควรจะ
กระท าแต่บุคคลแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละสังคมอาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไป หรือเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้ว
ก็ยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน อาจเห็นแตกต่างกันว่าเร่ืองใดกระท าได้
กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคนอาจเห็นว่า
ไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูกประณาม ต าหนิ ติฉิน นินทา 
ว่ากล่าว ฯลฯ แตกต่างกันตามสภาพของสังคม 

 

                                                           
๑ ก าชัย จงจักรพันธ์. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ มาตรา ๑๐๐, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต, หน้า ๒๗ – ๓๐  



 
 
 

 

๒ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
โดยพื้นฐานแล้ว เรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ จึงเป็นหลักศีลธรรมประเภทหนึ่ง 

ที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมีการฝ่าฝืนกันมากขึ้น ๆ และบุคคลผู้ฝ่าฝืน
ก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียง
พอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้  
จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้นและเป็นเรื่อง 
ที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ 

 

๑.๒ ความหมายการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ค าว่า Conflict of Interests1F

๒ แปลว่า การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า การขัดกันแห่งผลประโยชน์นั้น หมายถึง 
สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ 
หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจหน้าที่เพื่อส่วนรวม เพื่อหน่วยงาน หรือ
เพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเร่ืองนั้น ๆ  

สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ เป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุท าให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ดุลยพินิจ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเป็นกลาง อย่างตรงไปตรงมา 
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หน่วยงาน หรือองค์กรได้อย่างเต็มที่ หรือกล่าวอีก
นัยหนึ่งน่าเชื่อว่าบุคคลนั้นจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเองที่เกี่ยวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์
ของส่วนรวม 

สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงอันเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ จึงเปิดโอกาส เปิดช่องว่างให้เกิดความเสียหาย เสียประโยชน์
ของส่วนรวมได้โดยง่าย หรือเป็นการเปิดโอกาส เปิดช่องว่างให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน 
หรืออย่างน้อยที่สุดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ เป็นเหต ุ

                                                           
๒ ก าชัย จงจักรพันธ์. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ มาตรา ๑๐๐, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต, หน้า ๓๕ – ๓๖  



 
 
 

 

๓ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ท าให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไม่เชื่อมั่นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถ 
ใช้ดุลยพินิจปฏิบัติหน้าที่  หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจหน้าที่ 
โดยปราศจากอคติ 

โดยเหตุนี้จึงมีหลักว่าบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่เพื่อส่วนรวมต้องพึงหลีกเลี่ยง
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่เรา
เรียกกันติดปากว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ
ใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรม
หรือการด าเนินการที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ท าให้ใช้อ านาจหน้าที่
เป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ2F

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑ : บานประตูที่แสดงทางเลือกของเจ้าหน้าที่ต่อพฤติกรรมที่มีกับผลประโยชน์ส่วนตน ผลประโยชน์
ส่วนรวม และผลประโยชน์ทับซ้อน 

                                                           
๓ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของ

หน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓, หน้า ๔  

ส่วนตน ส่วนรวม ทับซ้อน 



 
 
 

 

๔ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 
 
 

 
 พื้นที่สีขาว แทน ประโยชน์ส่วนรวม พื้นที่สีเทา เกิดการทับซ้อนของสีขาว 
 พื้นที่สีด า แทน ประโยชน์ส่วนตน  และสีด า เป็นพ้ืนที่เกิด 
  “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
  และประโยชน์ส่วนรวม” 

ภาพที่ ๒ : (ด้านซ้าย) แสดงให้เห็นถึงการแยกออกจากกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม (พื้นสีขาว) และประโยชน์
ส่วนตน (พื้นสีด า) รูป (ด้านขวา) เกิดการทับซ้อนของพื้นสีขาวและพื้นสีด า จะเป็นพ้ืนที่เกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

ในปัจจุบันเกิดการคอร์รัปชันขึ้นทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกนาที เรื่องนี้อาจเกิดใน  
ที่ท างานของคุณ หรือในครอบครัวของคุณ หรือสังคมของคุณก็เป็นไปได้ แต่สิ่งที่น่ากลัว 
คือ ผู้ที่ท าหน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวม เช่น นักการเมือง เจ้าหน้าที่ ของรัฐ กับคิดและ 
ท าเพ่ือตนเอง การท าผิดประเภทนี้ เรียกว่า  

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” 

การกระท าเหล่านี้เกิดจากระบบการคิด ที่ไม่สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ท าให้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของ “การทุจริต
คอร์รัปชัน”   

 
 
 

 
 

ประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนตน 
ทับซ้อน 



 
 
 

 

๕ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑.๓ รูปแบบการกระท าที่เข้าข่ายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม 

๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) และผลจากการรับ
ผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  

ตัวอย่าง นายจัดหนัก รับเงินใต้โต๊ะจากผู้รับเหมางานก่อสร้างรายหนึ่ง
เพ่ือให้ชนะงานประมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ : การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 

๒. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)  
ตัวอย่าง นายจัดแจง จัดซื้อรถตู้จากบริษัทของภรรยาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ : การท าธุรกิจกับตัวเอง 

นายจดัหนัก ผู้รับเหมา 

งานประมูล 

จัดซื้อรถตู ้

นายจัดแจง ภรรยาตน 

ธุรกิจครอบครัว 

อ านาจอนุมัต ิ

เงินมาพาใหผ้่านง่าย 



 
 
 

 

๖ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
๓. การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post – 

Employment) โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากท่ีเคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงานนั้น
หาประโยชน์จากหน่วยงาน หรือไปด ารงต าแหน่งในบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม 

ตัวอย่าง นายจัดฉาก อดีตข้าราชการระดับสูง เกษียณอายุราชการไป 
ไม่ถึง ๒ ปี แต่กลับมารับเป็นที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๕ : การท างานหลังออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ 

๔. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ  

ตัวอย่าง นางสาวจัดให้ อาศัยต าแหน่งข้าราชการฝ่ายบัญชี สร้างความ
น่าเชื่อถือออกไปรับงานท่ีปรึกษาหรือท าบัญชีให้กับบริษัทท่ีตนเองต้องตรวจสอบบัญชี 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๖ : การท างานพิเศษ 

นายจัดฉาก บริษัทเอกชน 

ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องกับหนว่ยงานภาครัฐ 
เคยเข้ามาเป็นคู่สัญญา 
ขณะด ารงต าแหน่ง 

หลังเกษียณอายุราชการ 
ไม่ถึง ๒ ปี ไปเป็นท่ีปรกึษา
ให้กับบริษัทคู่สัญญา 

ที่ปรึกษาหรือท าบัญชี 

นางสาวจัดให้ บริษัทเอกชน 

ข้าราชการฝ่ายบัญช ี

ท าบัญชีให้กับบริษัทท่ี
ต้องตรวจสอบบัญช ี



 
 
 

 

๗ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) แล้วน าข้อมูลไปหาประโยชน์

ให้กับตนเองหรือผู้อื่น  
ตัวอย่าง นายจัดไป รู้ข้อมูลของการสร้างถนน แล้วให้เครือญาติของ

ตนเองกว้านซื้อที่ดินตามแนวถนนตัดผ่านไว้ล่วงหน้า เพื่อมาขายให้หน่วยงานภาครัฐ
ในราคาท่ีสูง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๗ : การรับรู้ข้อมูลภายใน 

๖. การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using 
Employer, Property For Private Advantage)  

ตัวอย่าง นายจัดเต็ม ใช้ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ ขับรถราชการ  
ขนโต๊ะ เก้าอี้ ของหน่วยงานราชการไปใช้ในงานแต่งงานของลูกสาว 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๘ : การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

นายจัดไป เครือญาติ 

นายจัดเต็ม งานแต่งลูก 

รู้ข้อมูล 

ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 

ข้อมูลโครงการ 

เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
รู้ข้อมูลโครงการ แล้วให้เครือ
ญาติของตนเองกวา้นซื้อท่ีดิน 

ใช้รถและของหลวงไปจัดงาน
ส่วนตัว 



 
 
 

 

๘ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง 

(Pork – Barreling)  
ตัวอย่าง นายจัดสร้าง เป็นนักการเมืองจัดการใช้งบของสาธารณะสร้าง

ลานสุขภาพ เพื่อหาเสียงและใส่ชื่อของตนแสดงความเป็นเจ้าของลานสุขภาพแห่งนั้น 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ ๙ : การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

๘. ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ (Family Relation) การเอื้อประโยชน์กัน
ระหว่างพ่อกับลูก ระหว่างสามีกับภรรยา 

ตัวอย่าง นายจัดเลย อดีตผู้บริหารหน่วยงานราชการฝากลูกชายและลูกสาว
เข้าท างานในหน่วยงานราชการเดิม กับผู้บริหารคนปัจจุบันซึ่งเป็นเครือญาติ 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ ๑๐ : ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

นายจัดสร้าง ประชาชน 

นายจัดเลย ผู้บริหารคน
ปัจจุบัน 

งบของสาธารณะ 

เครือญาติ 

เลือกตั้งครั้งนี้ อย่าลืม 

เลือกเบอร์ ๕  

นายจัดสร้างนะครับ 

ใช้งบของสาธารณะสร้างลาน
สุขภาพ เพือ่หาเสียง 

อดีตผู้บริหารหน่วยงานราชการ
ฝากลูกชายเข้าท างานใน
หน่วยงานราชการเดิม 



 
 
 

 

๙ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๙. การใช้อิทธิพล (Influence) การใช้อิทธิพลเพื่อผลประโยชน์บางอย่าง เช่น 

ฝากเด็กเข้าโรงเรียน ฝากคนเข้าท างาน 
ตัวอย่าง นายจัดสรร พาลูกสาวไปฝากฝังให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ให้ได้เป็นครู แต่หากไม่ได้จะไม่อนุมัติงบประมาณสร้างหอประชุมแห่งใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๑ : การใช้อิทธิพล 

“จริยธรรม” Uเป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับ U

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม Uการกระท าใดที่ผิดต่อ
กฎหมายว่าด้วยUการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม Uย่อมเป็นความผิด
ด้านจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้าม การกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรร Uม อาจไม่เป็นความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เช่น การมีพฤติกรรม
ชู้สาว เป็นต้น 

“จริยธรรม” เป็นหลักส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เปรียบเสมือนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ 

 
 
 
 

นายจัดสรร ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

ฝากฝัง 

ข้อตกลงเดิม ฝากด้วยนะครับ 



 
 
 

 

๑๐ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระท าการใด ๆ 

ที่เป็นUการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม U ถือว่าเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นUขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าทีU่ และจะUเป็นต้นเหตุของการทุจริตUต่อไป” 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรม 
ทีU่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริตU ทีก่่อให้เกิดUผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์
ส่วนรวมU ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติเป็นความผิดกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน 
แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย 

 

 

 
จริยธรรม 
(Ethics) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interests) 

การทุจริต 
(Corruption) 

ภาพที่ ๑๒ : เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ จะน าไปสู่ผลประโยชน์ทับซ้อน และอาจจะ
เป็นต้นเหตุของการทุจริต 

 

๑.๔ ปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการที่หนึ่ง ผลประโยชน์ทับซ้อน มีความซับซ้อนสูง มีหลากหลาย
รูปแบบทั้งรูปแบบเก่าท่ีมีมานานแล้วและรูปแบบใหม่ที่เพิ่งปรากฏให้เห็น 

ประการที่สอง ผลประโยชน์ทับซ้อนบางรูปแบบปรากฏให้เห็นอย่าง
เด่นชัด แต่บางรูปแบบมีลักษณะอ าพรางซ่อนเร้น ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย จะต้องผ่าน
การวิเคราะห์หลายชั้นจึงจะเข้าใจ 

 



 
 
 

 

๑๑ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ประการที่สาม ผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบใหม่ ๆ หรือที่ไม่ปรากฏ 

ให้เห็นอย่างชัดเจน ก็จะไม่สามารถใช้บรรทัดฐานทางสังคมที่มีอยู่ ประเมินได้ว่าเป็น
พฤติกรรมที่ถูกต้องหรือไม ่

ประการที่สี ่ ผลประโยชน์ทับซ้อนหลาย ๆ รูปแบบไม่ผิดกฎหมาย 
ดังนั้น หากน าข้อกฎหมายมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการประเมินความถูกต้องของ
พฤติกรรม ก็ไม่สามารถจับทุจริตในพฤติกรรมดังกล่าวได้ 

ประการสุดท้าย ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลาย ๆ รูปแบบ มีค่านิยม 
เชิงวัฒนธรรมรองรับความถูกต้องชอบธรรมอยู่ด้วย เช่น พฤติกรรมการบริจาคเงิน 
เพ่ือฝากลูกเข้าเรียน 

วัฒนธรรมดังกล่าวนี้ เป็นต้นตอส าคัญท่ีสุดของปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
ซึ่งนอกจากจะชี้น าให้ผู้คนหลงท าผิดโดยคิดว่าถูกแล้วเมื่อเห็นคนอื่นท าผิดก็ยังมิได้ยับยั้ง
ห้ามปราม มิหน าซ้ ายังสนับสนุนการกระท าความผิดของคนอื่นอีกด้วย 

สรุปกล่าวคือ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” 
เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต... ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตน 
และกระทบผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทบัญญัติตามกฎหมาย มีบทลงโทษ
ชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่ได้มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย ดังนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนทุกวัย ทุกระดับ ในสังคมต้องจัดการระบบการคิดให้สามารถแยกแยะ
ได้อย่างชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อสร้างสังคม
สุจริต ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน เพื่อลดพื้นที่สีเทาที่เกิดจากการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอาจน าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันมูลค่ามหาศาลก่อให้เกิด
ผลเสียหายร้ายแรงที่ไม่อาจประเมินค่าได้ต่อประเทศชาติในอนาคต ถึงเวลาที่ทุกคน
ต้องเริ่มต้นมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยวิธีการคิดแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อน าไปสู่พฤติกรรม  
ที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมอันดีงาม และไม่เป็นต้นเหตุของการทุจริตคอร์รัปชัน 

 



 
 
 

 

๑๒ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องไม่ชี้น าให้ผู้คนหลงท าผิด
โดยคิดว่าถูกแล้ว และเมื่อเห็นคนอื่นท าผิด 
ก็ควรยับยั้งห้ามปราม รวมทั้งไม่สนับสนุน 

ให้มีการกระท าความผิด” 



 
 
 

 

๑๓ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่ ๒ 
ระบบคิดแก้ “ทุจริต”  กับนิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 

 

๒.๑ ระบบคิด ฐานสิบ Analog และระบบคิด ฐานสอง Digital 

เมื่อน าเลขฐาน “ฐานสิบ (Analog) และระบบคิด ฐานสอง (Digital)” มาปรับ
ใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ (Analog)” และระบบคิด “ฐานสอง (Digital)”  
จะเห็นได้ว่า ...3F

๔ 

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว 
และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลายซับซ้อน  
หากน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ 
ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะน าประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ 
แยกประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

ระบบคิด ฐานสิบ (Analog) 
“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)” คือ การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

ยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกันไม่ได้ น าประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด Uแยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์
ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมU น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เครือญาติ หรือพวกพ้อง เหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่
ราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก  

                                                           
๔ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๐), “คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)”, หน้า ๒๔ – ๒๗ 



 
 
 

 

๑๔ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 
 
 
 

ระบบคิด “ฐานสอง (Digital)” เป็นระบบคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 
๒ ทางเท่านั้น คือ ๐ (ศูนย์) กับ ๑ (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง ๒ ทาง 
เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ท าได้ กับ ท าไม่ได้, ประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ประโยชน์
ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการน ามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องสามารถแยกเรื่องต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และ
ไม่กระท าการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

ระบบคิด ฐานสอง (Digital) 

“การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
มีระบบคิดท่ีสามารถแยกเร่ืองต าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน Uแยกออกอย่าง
ชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดU Uสิ่งไหนท าได้สิ่งไหนท าไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน
สิ่งไหนคือประโยชนส์ว่นรวมUไม่น ามาปะปนกัน ไม่น าบุคลากรหรือทรัพย์สินของราชการ
มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงาน
เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน เครือญาติ และพวกพ้อง ไม่แสวงหาประโยชนจ์ากต าแหนง่
หน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดจากการปฏิบัติหนา้ที่ กรณีเกิดการขัดกนั
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

 
 
 
 

 
 

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”  
กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”  
กรณีเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 



 
 
 

 

๑๕ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ระบบคิดและตัวอย่าง 

 ระบบคิด ฐานสิบ ระบบคิด ฐานสอง 
 สังคมโลกสมัยกอ่น ยุค Analog สังคมโลกสมัยใหม่ ยคุ Digital 
 

 ยอมรับค าพูดที่ว่า ไม่ยอมรับกับค าพูดที่ว่า 

 “ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์” “ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์” 
 

 ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน แยกประโยชน์ส่วนตน 

 ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ ออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
 

 ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริตคอร์รัปชัน เห็นประโยชน์สาธารณะ 

  มาก่อนประโยชน์ส่วนตน 

 ระบบอุปถัมภ์ ไม่สนับสนุนระบบอุปถัมภ์ 
 น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง 

 

 น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ที่บ้าน ไม่น าวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ที่บ้าน 

 น ารถยนต์หลวงมาใช้ในธุระส่วนตัว ไม่ใชร้ถยนต์หลวงในเรื่องส่วนตัว 

 น าโทรศัพท์หลวงมาโทรติดต่อธุระส่วนตัว ไม่ใชโ้ทรศัพท์หลวงโทรธุระส่วนตัว  

 น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ท างาน ไม่น าอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่ท างาน 

 ใชน้้ าประปาหลวงมาล้างรถส่วนตัว ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ 

& 

ภาพที่ ๑๓ : ระบบคิดฐานสิบฐานสองและตัวอย่าง 



 
 
 

 

๑๖ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
๒.๒ นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 

Robert Klitgaard นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน ได้อธิบายปัญหาคอร์รัปชัน
ของเมืองไทยในมิติเศรษฐศาสตร์ โดย คอร์รัปชัน = อ านาจผูกขาด + ดุลยพินิจ – 
การตรวจสอบเอาผิด (Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability) 
หมายถึงการคอร์รัปชันเกิดจากการมี “อ านาจผูกขาด” ซึ่งไม่ได้หมายความถึงอ านาจ
ผูกขาดในตลาดอย่างเดียว แต่อ านาจรัฐทุกชนิดเป็นอ านาจผูกขาด เนื่องจากอ านาจ
เกือบทั้งหมดในประเทศมักอยู่ในมือของรัฐ ดังนั้น ยิ่งเปิดช่องให้รัฐมีการใช้ “ดุลยพินิจ” 
มากขึ้น ก็ยิ่งท าให้เกิดการคอร์รัปชันมากขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามมีดุลยพินิจเลย 
ต้องมีกรอบและความโปร่งใสในการใช้ดุลยพินิจ ซึ่งสุดท้ายหากมี “การตรวจสอบเอาผิด” 
เพิ่มมากขึ้น คอร์รัปชันก็จะลดลง “กฎหมายไทยมักเขียนเอื้อไว้ว่า “ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิ
ของ…” ซึ่งดุลยพินิจเหล่านั้นในบางเวลาก็จ าเป็นต้องมี แต่การใช้ดุลยพินิจจะต้องมี
การควบคุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส” ๕  

ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (ส านักงาน ก.พ. : ๒๕๔๓) กล่าวว่า Robert Klitgaard 
คณบดีของ Rand Graduate School, California ได้คิดสูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรม
คอร์รัปชัน ไว้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการผูกขาด (Monopoly) หรือรวบอ านาจ
ไวท้ี่แหล่งเดียว ประกอบกับว่าผลการตัดสินใจใด ๆ ขึ้นกับการใช้ดุลยพินิจ (Discretion) 
ของผู้มีอ านาจนั้น ๆ เป็นส าคัญ ดังนั้น หากมีมูลค่ารวมของการผูกขาดและการเปิดโอกาส
ให้ใช้ดุลยพินิจมากกว่าความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) โอกาสของการทุจริต 
ไม่โปร่งใส ก็มีมาก๖  

 
 
 
 

                                                           
๕ บรรยง พงษ์พานิช (๒๕๕๘), The New Sick Man of Asia คอร์รัปชันต้นเหตุ “ไทยป่วย” (เรื่องจากปก

หนังสือพิมพอ์ีคอนนิวส์ ปีที ๒๖ ฉบับ ๕๗๓ ประจ าเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒) 
๖ จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (๒๕๕๖), แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย. ส านักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร. (บทที่ ๒). 



 
 
 

 

๑๗ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๔ : สูตรอธิบายการเกิดพฤติกรรมการคอร์รัปชัน 

และเม่ือน าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น มาจัดท าเป็นโครงสร้างอ านาจที่เอื้อ
ต่อการคอร์รัปชันจึงสามารถอธิบายโครงขา่ยความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการคอรร์ปัชนั 
ทั้งในด้านการใช้อ านาจระบบอุปถัมภ์ ที่เชื่อมโยงกัน และเอื้อประโยชน์กันอย่างเป็นระบบ  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
ภาพที่ ๑๕ : โครงสร้างอ านาจที่เอื้อต่อการคอร์รัปชัน 

ผู้ประกอบการ 
เช่น ธุรกิจรับเหมากอ่สร้าง 

เป็นต้น 

นักการเมือง 

ข้าราชการ 
เจ้าพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

อ านาจ – เงิน 

อ านาจ ระบบอุปถัมภ์ 

ใช้อ านาจบริหารสั่งการ 

แสวงหาประโยชนร์่วมกัน
ท้ังเงินและวัตถ ุ

ต้องการเล่ือนต าแหน่ง
สูงขึ้น 

สนับสนุน “ทุน” เลือกตั้ง 

อนุมัติโครงการเพือ่
ตอบสนองความตอ้งการ 

ใช้อ านาจตามกฎหมายริเริ่ม – ประมูลโครงการ 

ใช้อ านาจเงินส่ังการลอ็คสเปคตามต้องการ 

แสวงหาประโยชนร์่วมกัน 

Monopoly Discretion Accountability Corruption 

Co 

การทุจริต 

M D A 

อ านาจผูกขาด ดุลยพินิจ ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได้ 

= + – 



 
 
 

 

๑๘ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
ผลประโยชน์ (Private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อ

บุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือทางลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียง
ผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย 
เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์
เม่ือนั้นถือว่ามีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง๗ 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวข้องกับเงิน (pecuniary) และ
ไม่เกี่ยวกับเงิน (non – pecuniary) 

๑) ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น U

แต่ยังเกี่ยวกับUการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น 
ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้
อยู่บนรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอื่น ๆ 

๒) ผลประโยชน์ที่UไมU่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว 
หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด  
มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่จะรักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ 
ความคิดส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

หน้าที่สาธารณะ (public duty) คือ หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานในภาครัฐ 
การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ 
ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึ ง
คนอื่น ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของ
ผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์
สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้น
แก่สิ่งนี้โดย 

                                                           
๗ กรมราชทัณฑ์ (๒๕๖๐), คู่มือพัฒนาการและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

(ไม่ระบุเลขหน้า) 



 
 
 

 

๑๙ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑) ท างานในหน้าท่ีอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
๒) ท างานในหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
๓) ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมี หรืออาจจะมี  และจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
๔) ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่า

เจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการ 
ท าหน้าที ่

๕) หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) หลีกเลี่ยงการกระท า/ กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์

จากข้อมูลภายใน 
๗) หลีกเหลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อ

ประโยชน์ส่วนตน 
๘) ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 
๙) ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในขณะทีอ่ยู่ในต าแหน่ง  

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization 
for Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
๑) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
๒) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์

ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้
อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริย ธรรม
เท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 



 
 
 

 

๒๐ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
๓) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน 

อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น 
เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย 
ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ท้ังสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างาน
ไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมี
กลไกป้องกันปัญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ
ท างานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน เพราะดูเหมือน
ไม่มีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง
บทบาท และการท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่าง
ที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย
คือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

 
 

 
 
 
 

 

หยุด!  คิดสักนิด ... เพือ่ชีวิตการเป็น “ข้าราชการ” และ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” 
คุ้มหรือไม่? หากเราช่วยเขาแล้วเราตอ้งโดนตราหน้าว่า โกงชาติโกงภาษีประชาชน 
คุ้มหรือไม่? หากเราช่วยเขาแล้วเราตอ้งเสื่อมเสียเกียรติ ชื่อเสียงและศักดิ์ศร ี

คุ้มหรือไม่? หากเราช่วยเขาแล้วเราตอ้งสูญเสียความภาคภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ 
คุ้มหรือไม่? หากเราช่วยเขาแล้วเราตอ้ง ติดคุกติดตะราง 



 
 
 

 

๒๑ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่ ๓ 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๓.๑ ความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

หน่วยงานของรัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อม
รับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ท าให้ความสัมพันธ์
ซับซ้อนมากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างาน
หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การใช้อ านาจหน้าที่
ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชัน๘ 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๘ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๙), คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต

และความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน. หน้า ๑๓ – ๓๐ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ก็คือ การที่ เจ้ าหน้าที่ ของรัฐ 
ใช้ต าแหน่ง หน้าที่ เอื้อให้กับตัวเองหรือพวกพ้องให้ได้รับ
ผลประโยชน์ แต่ทางราชการได้รับความเสียหาย โดยมีหลาย
รูปแบบ เช่น ในรูปของตัวเงิน ทรัพย์สิน เป็นต้น 

การป้องกันการการทุจริตเกี่ยวกับความขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน คืออะไร? 



 
 
 

 

๒๒ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลาย
รูปแบบ เช่น  

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขออนุมัติไปราชการในท้องที่
ต่างจังหวัดเพื่อลงพื้นที่ส ารวจข้อมูล แต่จริง ๆ แล้ว 
ใช้เวลารับจ้างงานอื่นอยู่ที่บ้าน หรือรับจ้างสอนหนังสือ
อยู่ที่มหาวิทยาลัย 

การใช้อ านาจหน้าที่ ในการเกื้อหนุนพวกพ้อง
ให้ได้รับต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อ โดยสัญญาว่าจะอ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจเร็วขึ้น 

พฤติกรรมเหล่านี้ กล่าวได้ว่าเป็นการกระท าการ
ทุจริตในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ และการ
ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างดีที่สุด แต่ก็มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่คุ้นเคยกับการรับสินบน ค่าน้ าร้อน
น้ าชา ของขวัญต่าง ๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

อย่างไรบ้าง เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน? 



 
 
 

 

๒๓ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จากข้อดังกล่าวข้างต้นเป็นการกระท าที่ผิด
กฎหมายใช่หรือไม่ และเป็นเหตุแห่งการทุจริต 
ในรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่? 

ผิดกฎหมาย มีอัตราโทษสูง ซึ่ งตามกฎหมายแล้ว  
ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชกา รไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ซึ่งจากการกระท าดังกล่าว อาจส่งผลไปสู่พฤติกรรมที่เป็นเร่ือง
ของผลประโยชน์ทับซ้อน  

แต่ก็มีข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนดให้ว่าสามารถรับได้  
ในกรณีที่ไม่ใช่การรับเพื่อผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
จากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในเทศกาล ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม 

กฎหมายที่ ก าหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับการ 
รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีหรือไม่ และ 
มีความผิดอย่างไรบ้าง? 



 
 
 

 

๒๔ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓ และ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีดังนี้  

๑. การรับตามกฎหมาย จะรับเพียงใดก็ได้ เช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง
เดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการ สวัสดิการต่างๆ ตามที่ 
กฎหมายก าหนด  

๒. การรับตามจรรยา จากญาติหรือบุคคลในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ  
ตามธรรมเนียม ประเพณี หรือการให้ตามมารยาทในสังคม แต่มีข้อควรระวัง ดังนี้  

๒.๑ รับจากญาติที่ให้โดยเสน่หา หรือจากญาติของคู่สมรส สามารถรับได้ 
แต่จ านวนในการรับต้องเหมาะสมกับฐานะของญาติ  

๒.๒ รับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติสามารถรับได้ โดยการรับแต่ละครั้ง 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ รับจากการให้โดยทั่วไป รับได้ทั้งหมด เช่น รายการเกมส์โชว์แจกของ
ให้กับคนทั่วไป โดยไม่ได้เลือกให้เฉพาะเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่ง  

๓. การรับจากต่างประเทศ สามารถรับมาเป็นของส่วนตัวหรือของส่วนรวม 
ก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาต
ต้องส่งคืนทันที  

๔. การรับกรณีพิเศษ  
๔.๑ รับจากญาติที่ ให้โดยเสน่หาแต่ เกินกว่าฐานานุรูป ต้องแจ้ง

ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรต้องคืนทันที  
๔.๒ รับเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย 

หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรต้องคืนทันที  
๔.๓ รับมาเป็นของส่วนรวมไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม ต้องแจ้งให้

ผู้บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรต้องคืนทันที 



 
 
 

 

๒๕ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๓.๒ สถานการณ์ถูกบีบบังคับให้กระท าการทุจริตหรือร่วมทุจริต 

การกระท าการทุจริตเพราะถูกบังคับหรือถูกสั่งการนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ว่าไม่มี
อยู่จริงในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเห็นใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก 
เพราะหากไม่กระท าตามหรือไม่ร่วมทุจริตด้วยแล้ว อาจถูกผู้มีอ านาจเหนือกว่ากลั่นแกล้ง
หรือกระท าการใด ๆ ที่อาจส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อน ในที่นี้ จะกล่าวถึงการเสริมสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขสถานการณ์เมื่อถูกบังคับให้ร่วม  
ในการกระท าทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะน าแนวทางปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของข้าราชการมีดังนี้ 
๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถ 

ให้ประชาชนตรวจสอบได้ 
๒. ยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และจรรยาข้าราชการ 
๓. ไม่ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัว 
๔. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อประชาชนและ

ประเทศชาติเป็นส าคัญ 
๕. ไม่รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่น ๆ จากการท าหน้าที่

ราชการของตนเอง 
๖. แสดงออกถึงการไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริต 
๗. หลบเหลี่ยงการคบหากับผู้มีพฤติกรรมไม่สุจริต 
๘. ยึดหลักความพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
 

ค าแนะน าการปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการ 
มีอะไรบ้าง? 



 
 
 

 

๒๖ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากอยู่ในหน่วยงานที่มีคนมาชักชวนให้กระท า
การทุจริต และถูกชักชวนให้ร่วมกระท าการทุจริต 
ต้องท าอย่างไร? 

หากอยู่ในหน่วยงานแล้วมีคนชักชวนให้กระท าการทุจริต  
ซึ่งหากไม่เข้าร่วมอาจถูกกลั่นแกล้งในสถานการณ์ที่ยาก 
ต่อการตัดสินใจเช่นนี้ มีทางเลือกอยู่ ๓ ทาง คือ 

๑. ร่วมวงทุจริต โกงชาติโกงแผ่นดิน แน่นอนว่าหาก 
เข้าร่วมจะมีความเป็นอยู่ที่ดี หรือได้เลื่อนต าแหน่งเร็ว  
แต่ต้องอยู่ด้วยความกังวล ไร้เกียรติเสี่ยงการถูกร้องเรียน  
ถูกลงโทษ และติดคุกในท้ายที่สุด 

๒. ท าเป็นนิ่งเฉย ปล่อยให้มีการทุจริตโดยไม่เข้าร่วมด้วย 
แต่เป็นการสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานและประเทศชาติ
ไปเรื่อย ๆ จนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและ
ครอบครัว 

๓. ไม่นิ่งเฉย ร่วมเป็นหูเป็นตา คอยรักษาผลประโยชน์
ของประเทศ โดยการแจ้งข้อมูลการทุจริตต่อผู้บังคับบัญชา 
ที่เหนือขึ้นไป หรืออาจจะแจ้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ส านักงาน ป.ป.ช. หรือ ส านักงาน ป.ป.ท. 

ผู้ที่จะได้รับการไว้วางใจให้เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ต้องเป็นคนที่เลือกทางที ่๓ อย่างแน่นอน 



 
 
 

 

๒๗ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากถูกผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจที่ส่อว่าจะ
เกิดการทุจริตหรือการกระท าในรูปแบบของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องท าอย่างไร? 

ถ้าผู้บังคับบัญชามอบหมายภารกิจที่ส่อว่าจะเกิดการ
ทุจริตหรือการกระท าที่ส่อไปในรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับซ้อน ควรรีบขอถอนตัวด้วยความสุภาพชี้แจงความจ าเป็น
และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ผลจากการตรวจสอบ 
จากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ หากยังไม่ได้ผล อาจร้องขอให้
บุคคลที่ผู้บังคับบัญชาให้ความเคารพเกรงใจมาช่วยพูด 

หากมีความจ าเป็นที่จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา 
ที่เหนือขึ้นไปทราบในทางลับหรือเปิดเผย ก็ควรกระท า แต่ต้อง
แน่ใจด้วยว่าผู้บังคับบัญชาท่านนั้นเป็นคนดีหรือพร้อมให้การ
ช่วยเหลือ  

นอกจากนี้ หากค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าภารกิจนั้นมีการ
กระท าที่ทุจริต ควรท าให้เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่  
สู่สาธารณชนโดยเร็วและกว้างขวางให้มากที่สุด เพื่อให้
บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเข้ามาสืบค้นข้อเท็จจริง ซึ่งจะ
ท าให้การทุจริตกระท าได้ยากขึ้น 



 
 
 

 

๒๘ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รัฐรายอื่น จะสามารถเป็นพยานได้
หรือไม่? 

ได้... ผู้ถูกกล่าวหารายใดที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการ
ทุจริตร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่น และยังไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหา 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเห็นสมควรกันไว้เป็นพยานในคดี
ก็ได้ หากบุคคลดังกล่าว มีลักษณะดังนี้  

๑. เป็นผู้รู้ เห็นเหตุการณ์หรือเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ในการกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่รายอื่นที่อยู่ระหว่างสอบ
ข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวม
พยานหลักฐานก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง หรืออยู่ระหว่าง
การไต่สวนข้อเท็จจริง 

๒. เป็นผู้ที่ ให้ถ้อยค าที่ เป็นประโยชน์ต่อการสอบ 
ข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที่เป็น
สาระส าคัญจนสามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการวินิจฉัย
ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าท่ีของรัฐรายอื่นที่เป็นตัวการส าคัญ 

๓. เต็มใจที่จะให้ถ้อยค าหรือแจ้งเบาะแสตามข้อ ๒ 
พร้อมยืนยันว่าจะไปเบิกความเป็นพยานในชั้นศาล ตามที่ 
ให้การหรือให้ถ้อยค าไว้ 

(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา 
๑๐๓/๖ และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน
โดยไม่ด าเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔) 



 
 
 

 

๒๙ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ถ้อยค าในคดีทุจริตถูก
ผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง จะท าอย่างไรได้บ้าง? 

ถ้าถูกกลั่นแกล้ง เพราะการแจ้งเบาะแสหรือให้ถ้อยค าในคดีทุจริต 
ยังมีแนวทางที่จะได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ ซึ่งจะต้องด าเนินการ 
ดังนี ้

ร้องขอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ว่า หากยังคง ปฏิบัติหน้าที่
ในสังกัดเดิมต่อไป อาจถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับความไม่เป็นธรรม 
เนื่องจากการกล่าวหา หรือให้ถ้อยค า หรือแจ้งเบาะแสข้อมูลการ
ทุจริต หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีพยานหลักฐานเบื้องต้น
ที่เชื่อได้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเสนอ 
ต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้ได้รับการคุ้มครองหรือมี
มาตรการอื่นตามที่เห็นสมควร  

(พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๕)  

และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า การให้ถ้อยค าหรือ
เบาะแสหรือข้อมูลดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างยิ่ง และควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนและระดับต าแหน่งให้แก่บุคคลนั้นเป็นกรณีพิเศษ  

(พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๔) 



 
 
 

 

๓๐ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
๓.๓ การเฝ้าระวังการทุจริต 

“ความไม่รู้กฎหมาย จะเป็นข้ออ้างเพื่อให้ตนเองพ้นผิดทางอาญาไม่ได้ ” 
ข้อความประโยคนี้ น่าจะเหมาะกับการกระท าการทุจริตเพราะขาดความรู้ ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้อง ไม่รู้ว่าพฤติการณ์ที่กระท าไปนั้นเป็นการทุจริต รวมทั้งการกระท าที่ไม่ศึกษา
กฎ ระเบียบ ซึ่งอาจเป็นเพราะการปฏิบัติต่อ ๆ กันมา แต่เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่รู้ว่าพฤติการณ์ที่กระท าไปนั้นเป็นการทุจริต ดังนั้นจึงมีข้อควรระวังที่ควรทราบ 
เพื่อให้การปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง เช่น กรณีได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง การน าทรัพย์สิน
ของหลวงไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และการฮั้วประมูล เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับการแต่งตั้ ง เป็น
กรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือ กรรมการตรวจรับ
พัสดุ/ตรวจการจ้าง จะต้องระวัง เร่ืองใดบ้าง? 

เจ้าหน้าที่ของรัฐคงจะหนีไม่พ้นการได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ 
ตรวจการจ้าง ซึ่งบางคนอาจด าเนินการไปโดยขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือไม่ได้ศึกษากฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างละเอียด หรือปฏิบัติต่อ ๆ กันมา แต่เป็นสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้อง  
ซึ่งผู้กระท าต้องได้รับโทษทางวินัย/อาญา/ละเมิด ได้มีกรณี
ตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องหรือขาดความระมัดระวังจนน าไปสู่การทุจริตที่อยากฝาก
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ตระหนัก เพื่อไม่ให้กระท าผิดพลาด
เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 



 
 
 

 

๓๑ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙ 
 

                                                           
๙ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๑๑, ๖๒ – ๖๓) 

กรณีเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) 
มักขาดความรู้ความเข้าใจหรือขาดความระมัดระวังในเรื่อง
ต่อไปนี้  

๑. เปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาน าเอกสารกลับไปแก้ไข 
หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม กรณีที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่
ตรงตามร่างขอบเขตงาน (TOR)  

๒. ไม่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหลักประกัน 
๓. ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขการเปิดเผยราคากลาง 

ตามที่กฎหมายก าหนด เช่น เรื่องวงเงินที่ต้องประกาศ ราคากลาง 
วิธีการประกาศราคากลาง หรือระยะเวลา ที่ประกาศราคากลาง 
เป็นต้น 

๔. ไม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อ การจัดจ้าง 
การประกาศเชิญชวน ราคากลาง เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
การประกาศผลผู้ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง การท า
สัญญา และการบริการสัญญา ๙  

๕. ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร โดยไม่ตรวจสอบ 
รายละเอียด 

๖. ยอมให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด าเนินการในสิ่งที่   
ไม่ถูกต้อง โดยไม่บันทึกเสนอความเห็นแย้ง 



 
 
 

 

๓๒ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจงานจ้าง เจ้าหน้าที่
ของรัฐมักขาดความรู้ความเข้าใจหรือ ขาดความระมัดระวัง
ในเร่ืองต่อไปนี้  

๑. ไม่ตรวจสอบพัสดุ/งานจ้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งอาจท าให้ พัสดุ/งานจ้าง 
สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไป 

๒. ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง โดยไม่ดูคุณสมบัติที่ก าหนด
ในสัญญาอย่างละเอียด 

๓. ไม่ท าความเห็นเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ในกรณี  
มีการส่งมอบงานจ้าง/พัสดุ ช้ากว่าก าหนดในสัญญา เพื่อให้
ส่วนราชการเรียกค่าปรับ 

๔. ไม่ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการตรวจงาน
จ้าง/พัสดุ อย่างละเอียด และไม่ลงนามในเอกสารตรวจรับ
ทุกหน้า ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสอดแทรกเอกสาร
อย่างอื่นท าให้เกิดความเสียหายได้ 

๕. ยอมให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ด าเนินการในสิ่งที่  
ไม่ถูกต้อง โดยไม่บันทึกเสนอความเห็นแย้ง  

ทั้งนี้ หากเป็นการตรวจรับงานที่ยากเกิน ท าความ
เข้าใจ ควรขออนุเคราะห์ผู้มีความรู้ในด้านนั้นๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก เช่น ด้านไฟฟ้า เครื่องจักรกล งานก่อสร้าง เป็นต้น  

และหากเป็นการตรวจรับงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบ
ข้อมูลด้วย 



 
 
 

 

๓๓ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๓.๔ การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการ

พิจารณาตัดสินอย่างไม่ชอบธรรม 

การเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องเกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของสาธารณะ 
ย่อมหมายถึง ต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และถูกต้องชอบธรรม 
ดังนั้นไม่เป็นการสมควรที่ข้าราชการจะเสนอ ได้รับ หรือให้ของขวัญ ของก านัลและ/
หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลหรืออาจส่งผลท าให้เกิดการแทรกแซงความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่๑ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑ ๐ กระทรวงยุติธรรม, คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์) หน้า ๖๕ 

และหน้า ๖๙ – ๗๐ 

การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด มีแนวทาง
ปฏิบัติอย่างไรบ้าง? 

๑. ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์
อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใด เพื่อเจตนาชักน าให้กระท าหรือละเว้นการกระท า
ที่ไม่ถูกต้องเที่ยงธรรม 

๒. ไม่เรียกหรือรับเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด
จากข้าราชการด้วยกัน เพื่อสัญญาว่าจะให้ความก้าวหน้าในหน้าที่
ราชการหรือจากภาคเอกชนเพื่อสัญญาว่าจะได้รับจัดซื้อสิ่งใด ๆ  
ของหน่วยงาน 

๓. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของการบริการหรือประโยชน์อื่นใด
กับผู้บังคับบัญชา เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษหรือความก้าวหน้า 
ในต าแหน่งหน้าที่ 

๔. ไม่รับค าแนะน าหรือให้ค าแนะน าในการปฏิบัติที่ที่ต้องใช้
ความสัมพันธ์พิเศษกับข้าราชการกันเองหรือบุคคลใด 



 
 
 

 

๓๔ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ของก านัล
และ/หรือผลประโยชน์ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร
บ้าง? 

๑. ข้าราชการต้องไม่ถามน าถึงการให้ การรับของขวัญ 
ของที่ระลึก ของก านัลและผลประโยชน์ 

๒. หากมีสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ข้าราชการควร
ปฏิเสธการรับของก านัล ของขวัญ และประโยชน์ โดยอธิบาย
ว่าเป็นการขัดต่อนโยบายของรัฐ ความเป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และอาจเป็นผลให้ถูกถอดถอนจากการปฏิบัติ
หน้าที่นั้น ๆ ได ้

๓. ไม่รับหรือไม่ให้เงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองค า 
อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเป็นเงินสด 

๔. ก่อนรับหรือให้ของขวัญ และ/หรือของที่ระลึก  
ของก านัล และ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ได้ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายของหน่วยงาน โดยสิ่งของ
หรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงาน ควรมีราคา
เล็กน้อยไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทถ้วน 

๕. เก็บรักษาหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่า
ของขวัญของที่ระลึก เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ 

๖. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงินค่าสมนาคุณ 
สิ่งของ หรือของขวัญ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 



 
 
 

 

๓๕ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

บรรณำนุกรม 

 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (๒๕๕๙) , คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกันการทุจริตและความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน. 

กรมราชทัณฑ์ (๒๕๖๐) , คู่มือพัฒนาการและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน. 

กระทรวงยุติ ธรรม ,  คู่ มื อการปฏิบัติ งาน เพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ้ อน .  
(ไม่ระบุปีที่พิมพ์). 

ก าชัย จงจักรพันธ์. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และ มาตรา ๑๐๐ , ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต. 

จารุวรรณ สุขุมาลพงษ์ (๒๕๕๖), แนวโน้มของคอร์รัปชันในประเทศไทย. ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. (บทท่ี ๒). 

บรรยง  พงษ์พานิ ช  (๒๕๕๘ ) , The New Sick Man of Asia คอร์ รั ป ชั นต้น เหตุ   
“ไทยป่วย” (เรื่องจากปกหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์ ปีที ๒๖ ฉบับ ๕๗๓ ประจ าเดือน
มีนาคม ๒๕๕๘ หน้า ๑๒). 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐. 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๐), “คู่มือป้องกันการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)”. 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. ชุดความรู้การเฝ้าระวัง
การทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓. 

 



 
 
 

 

๓๖ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

 

๓๗ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

 

๓๘ 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๖๗๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๖๔๖๘ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  อย่า! ...  

ท าอะไรที่ผิด 
จริยธรรม 

และ 
ข้อกฎหมาย 

 


