
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาใน 
เร่ือง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ของเทศบาลต าบลนาใน 
********* 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในฐานะเป็นผูใ้ชอ้ านาจรฐัในการปกครองและบรหิารจดัการ  
ในเขตพื้นที่รบัผดิชอบ เป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่ในการให้บรกิารสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นให้แก่คนในท้องถิน่ เป็นองค์กรที่มคีวามใกลช้ดิกบัประชาชน และมคีวาม
เขา้ใจในสภาพและรบัรูถ้งึสาเหตุของปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในทอ้งถิน่ดกีว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ใน
การปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาต ิซึ่งอาจมสีาเหตุ  มาจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ หรอืไดใ้ช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทัง้ปัญหาการ
ทุจรติ คอรปัชัน่ อนัเป็นปัญหาของสังคมไทย  ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทัง้ในเชิงขนาด และความ
สลบัซับซ้อนของปัญหาทุจรติซึ่งทางคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ หรอื คสช. ได้มีค าสัง่ที่ 69/2557 
เรื่อง มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมชิอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครฐั ก าหนดมาตรการหรอืแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภบิาลในการบรหิารงาน และส่งเสรมิการมสี่วนร่วมจากทุกสว่นในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพือ่สกดักัน้
มใิหเ้กดิการทุจรติได ้

  เทศบาลต าบลนาใน  ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏิบตังิานและการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรอืได้ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย   จึงด าเนินการ
จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนของเทศบาลต าบลนาในขึน้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏบิตังิาน รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้  

  จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

                                        ประกาศ ณ วนัที ่  6    พฤศจกิายน  2561 
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เทศบาลต าบลนาใน 
อ าเภอพรรณนานิคม  จงัหวดัสกลนคร



ค าน า 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ               
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ 
เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  เทศบาลตำบลนาใน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลนาใน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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     สารบญั      

     

           หน้า 

บทที ่๑ การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น       4 

บทที ่๒ มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น   1๒ 

บทที ่๓ แนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น      ๑6 

          และตวัอย่างเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนความหมายของผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of 

Interests)  

  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืผลประโยชน์ขดักนั หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รฐัปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง

ประโยชน์ส่วนตนหรอืพวกพ้องเป็นหลกั ซึ่งถอืเป็นความผดิเชงิจรยิธรรมและเป็นความผดิขัน้แรกที่จะ

น าไปสู่การทุจรติส านักงาน ก.พ. ไดน้ิยามความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ทบัซอ้นและผลประโยชน์

ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น

นักการเมอืงขา้ราชการ พนักงานบรษิทั หรอืผู้บรกิารมผีลประโยชน์ส่วนตวัมากจนมผีลต่อการตดัสนิใจ 

หรอืการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนัน้รบัผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของ

ส่วนรวม กล่าวคอื การที่เจ้าหน้าที่ของรฐัตัดสินใจหรอืปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองหรอืพวกพอ้งมากกว่าประโยชน์สว่นรวม               ซึง่การกระท าดงักล่าวจะเกดิขึน้

อย่างรู้ตวัหรอืไม่รู้ตวั ทัง้เจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทัง่กลายเป็นธรรมเนียม

ปฏบิตัทิีไ่ม่เหน็ว่าเป็นความผดิ ตวัอย่างการกระท าดงักล่าวมใีหพ้บเหน็ได้มากในสงัคม ส่งผลใหบุ้คคล

นัน้ขาดการตดัสนิใจทีเ่ที่ยงธรรม เนื่องจากการยดึผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกัไดส้่งผลเสยีหายใหเ้กดิ

ขึน้กบัประเทศชาตกิ่อใหเ้กดิการกระท าทีผ่ดิจรยิธรรมและจรรยาบรรณของเจา้หน้าที่             ของรฐัที่

ต้องค านึงถงึประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าทีก่ลบัตดัสนิใจหรอืปฏบิตัิหน้าทีโ่ดยค านึงถงึประโยชน์ส่วน

ตนหรอืพวกพอ้งเป็นหลกัความขดัแยง้ Conflict สถานการณ์ทีข่ดักนั ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อนัเกดิขึน้ 

เมื่อบุคคลไม่สามารถตดัสนิใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขดัแย้งอาจเกดิขึ้นไดจ้ากความไม่ลงรอย

กนั                ในเรื่องความคดิแนวทางปฏบิตัหิรอืผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตวั(Private Interest)

เป็นผลตอบแทน               ที่บุคคลได้รบัโดยเหน็ว่ามคีุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง

หรอืของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิง่จูงใจให้คนเรามพีฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความ

ต้องการทัง้หลายผลประโยชน์ส่วนรวมหรอืผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิง่ใดก็ตามที่ให้

ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทัง้หลายในสงัคม ผลประโยชน์สาธารณะยงัหมายถึงหลกัประโยชน์ต่อมวล

สมาชกิในสงัคมพฤตกิรรมทีเ่ขา้ข่ายผลประโยชน์              ทบัซ้อนเจา้หน้าทีข่องรฐัควรมจีติส านึกใน

การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ โดยค านึงถงึประโยชน์สว่นรวมมากกว่าประโยชน์สว่นตนเสมอ  



  ตัวอย่างพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขดัแย้ง

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีส่งผลกระทบอย่างรนุแรงต่อสงัคมไทย 

ได้แก่ 

   ๑. หาประโยชน์ใหต้นเอง หรอื การใชอ้ านาจหน้าทีเ่พือ่ตนเอง เช่น ขา้ราชการใชอ้ านาจ

หน้าทีท่ าใหบ้รษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั หรอืฝากลูกหลานเขา้ท างาน 
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   ๒. รบัผลประโยชน์คอื การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญั เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร

แลว้รบัเงนิจากผูม้าเสยีภาษหีรอืเป็นเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้แลว้รบัของก านลัจากรา้นคา้ 

   ๓. ใชอ้ทิธพิล เป็นการเรยีกผลตอบแทนในการใชอ้ทิธพิลในต าแหน่งหน้าทีเ่กดิส่งผลที่

เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม 

   ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือ

คอมพวิเตอรข์องราชการท างานสว่นตวั 

    ๕. ใชข้อ้มลูลบัของทางราชการ เป็นการท าขอ้มูลลบัขอทางราชการไม่เปิดเผยเพือ่รบัสิง่

ตอบแทนทีเ่ป็นประโยชน์ในรูปของเงนิหรอืประโยชน์อื่นๆ หรอืน าไปเปิดเผยให้ญาตหิรอืพวกพ้องเพื่อ

แสวงหาประโยชน์จากขอ้มลูเหล่านัน้ 

   ๖. การท างานพเิศษ เช่น เป็นที่ปรกึษาหรอืตัง้บรษิทัด าเนินธุรกจิซ้อนกบัหน่วยงานที่

ตนเองท างานอยู่ 

   ๗. การท างานหลังเกษียณ คือการท างานกับผู้อื่นหลงัออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้

ความรูห้รอือทิธพิลจากทีเ่คยปฏบิตัหิน้าทีร่าชการมารบังาน หรอืเอาประโยชน์ใหก้บัตนเองหรอืพวกพอ้ง 

  อ งค์ ก ร ส า ก ล  Organization for Economic Cooperation and Development 

นิยามผลประโยชน์ทบัซ้อน Conflict of Interest เป็นความทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวั

และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรฐั ผลประโยชน์ทบัซ้อน

มี๓ ประเภท 



   ๑. ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกดิขึน้จรงิ มคีวามทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกดิขึน้ 

   ๒. ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่หน็เป็นพบประโยชน์ทบัซ้อนทีค่นเหน็ว่ามแีต่จรงิๆ อาจไม่มี

ก็ได้ถ้าจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสทิธภิาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสยีไม่น้อยกว่า

การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่กดิขึน้จริง ขอ้นี้แสดงว่าเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงแต่จะต้องประพฤตตินอย่าง

มจีรยิธรรมเท่านัน้ แต่ตอ้งท าใหค้นอื่นๆ รบัรูแ้ละเหน็ดว้ยว่าไม่ไดร้บัประโยชน์เช่นนัน้จรงิ 

   ๓. ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เป็นไปได ้ผลประโยชน์ส่วนตนที่มใีนปัจจุบนัอาจจะทบัซ้อน

กบัผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคตหน้าทีท่บัซอ้นหรอืผลประโยชน์เบยีดซอ้นกนั ม๒ี ประเภท 

        ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็น

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบยีบวนิัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกดิเมื่อ

ไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทัง้สองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ

แมก้ระทัง่เกดิความ 
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ผดิพลาดหรอืผดิกฎหมาย ปกตหิน่วยงานมกัมกีลไกป้องกนัปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 

ให้ชดัเจน แต่ก็ยงัมปัีญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหน่วยงานที่มกี าลงัคนน้อยหรอืมเีจ้าหน้าที่บางคน

เท่านัน้ทีส่ามารถท างานบางอย่างทีค่นอื่นๆ ท าไม่ไดค้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กนัเพราะดูเหมอืน

ไม่มเีรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกีย่วขอ้ง 

        ๒. ประเภททีส่อง เกดิจากการที่เจา้หน้าที่มบีทบาทหน้าทีม่ากกว่าหนึ่งบทบาท และ

การท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนัน้ ท าให้ได้ขอ้มูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่

การท าบทบาทหน้าทีใ่หแ้ก่อกีหน่วยงานหนึ่งไดผ้ลเสยีคอื ถ้าน าขอ้มูลมาใชก้อ็าจเกดิการประพฤตมิชิอบ

หรอืความล าเอยีง/อคติ            ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทบัซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบั

ซ้อนดว้ย เพราะว่ามหีลกัการจดัการ                  แบบเดยีวกนั นัน่คอื การตดัสนิใจท าหน้าทีต่้องเป็น

กลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกส็ามารถน ามาจดัการกบัหน้าทีท่บัซอ้นได้ 

  หลกัการ ๔ ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

   ๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพือ่ผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าทีห่ลกั

เจ้าหน้าที่ต้องตดัสนิใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขต



หน้าทีพ่จิารณาความถูกผดิไปตามเนื้อผา้ ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถงึความเหน็หรอื

ทศันคตสิ่วนบุคคลปฏบิตัติ่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มอีคตลิ าเอยีงดว้ยเรื่องศาสนา อาชพี จุดยนื

ทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทัง้นี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านัน้ แต่ต้องมี

จรยิธรรมดว้ย 

   ๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพรอ้มรบัผดิ การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนต้องอาศยั

กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจดัการทีโ่ปร่งใส นัน่คอื เปิดโอกาสใหต้รวจสอบ และมคีวามพรอ้มรบั

ผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ

ผลประโยชน์ทบัซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรอืความสมัพนัธ์ที่อาจมผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ถอืเป็นขัน้ตอนแรกของการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน การใชก้ระบวนการอย่างเปิดเผยทัว่หน้า จะท า

ใหเ้จา้หน้าทีร่่วมมอืและสรา้งความเชื่อมัน่แก่ประชาชน ผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดเ้สยี 

   ๓. ส่งเสรมิความรบัผดิชอบส่วนบุคคลและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรอื

จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนจะสะท้อนถงึความยดึหลกัคุณธรรมและความเป็นมอือาชีพของเจ้าหน้าที่

และองคก์รการจดัการ ตอ้งอาศยัขอ้มูลน าเขา้จากทุกระดบัในองคก์ร ฝ่ายบรหิารต้องรบัผดิชอบเรื่องการ

สรา้งระบบและนโยบายและเจา้หน้าทีก่็มคีวามรบัผดิชอบต้องระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนที่ตนมเีจ้าหน้าที่

ต้องจดัการกบัเรื่องส่วนตน เพื่อหลกีเลี่ยงผลประโยชน์ทบัซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้และผู้บรหิารก็ต้อง

เป็นแบบอย่างดว้ย 
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   ๔. สรา้งวฒันธรรมองคก์ร ผูบ้รหิารต้องสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงินโยบายทีช่่วยสนับสนุน

การตดัสนิใจในเวลาทีม่ปีระเดน็ผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่กดิขึน้ และการสรา้งวฒันธรรมแห่งความซื่อตรง

ต่อหน้าทีซ่ึง่ตอ้งอาศยัวธิกีารดงันี้ 

   - ใหข้อ้แนะน าและการฝึกอบรมเจา้หน้าทีเ่พือ่สง่เสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบักฎเกณฑแ์ละ
การปฏบิตัริวมถงึการใชก้ฎเกณฑท์ีม่ใีนสภาพแวดลอ้มการท างาน 
    - สง่เสรมิใหม้กีารสือ่สารอย่างเปิดเผยและมกีารเสวนาแลกเปลีย่นเพือ่ใหเ้จา้หน้าที่
สบายใจในการเปิดเผย และหารอืเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในทีท่ างาน 
   - ป้องกนัไม่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นที่เจา้หน้าทีเ่ปิดเผยเพือ่มใิหม้ี
ผูน้ าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ 



   - ใหเ้จา้หน้าทีม่สีว่นร่วมในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น เพือ่ใหรู้ส้กึเป็นเจา้ของและปฏบิตัิตามในเวลาเดยีวกนักต็อ้งสรา้งระบบโดยการ
พฒันาในเรื่องต่อไปนี้ 
    - มาตรฐานในการสง่เสรมิความซื่อตรงต่อหน้าทีโ่ดยรวมไวใ้นขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม 
   - กระบวนการระบุความเสีย่งและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
   - กลไกความพรอ้มรบัผดิทัง้ภายในและภายนอก 
   - วธิกีารจดัการ (รวมถงึการลงโทษ) ทีท่ าใหเ้จา้หน้าทีถ่อืว่าเป็นความรบัผดิของตนเอง
ทีจ่ะตอ้งท าตามกฎระเบยีบและมาตรฐานแนวทางการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกรอบการท างานนี้เป็น
วธิกีารกวา้งๆ ไม่จ ากดัอยู่กบัรายละเอยีดขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน าไปพฒันาเป็นรูปแบบการ
จดัการตามบรบิทขององคก์รและกฎหมายได๖้ ขัน้ตอน ส าหรบัการพฒันาและการปฏบิตัติามนโยบาย
การจดัการ 
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
   ๑. ระบุว่ามผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งทีม่กัเกดิขึน้ในองคก์ร 

๒. พฒันานโยบายทีเ่หมาะสม รวมถงึกลยุทธก์ารจดัการและแกไ้ขปัญหา 
๓. ใหก้ารศกึษาแก่เจา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารระดบัต่างๆ รวมถงึเผยแพร่นโยบายการ

จดัการ 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ัว่ถงึในองคก์ร 
   ๔. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
   ๕. สือ่สารใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี ผูร้บับรกิาร ผูส้นบัสนุนองคก์ร และชุมชนทราบถงึความ
มุ่งมัน่ในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
   ๖. บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ 
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รายละเอียดแต่ละขัน้ตอน 

  ๑) การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น 



   - ขัน้ตอนแรกนี้คอื การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มจุีดใดบา้งทีเ่สีย่งต่อการเกดิ

ผลประโยชน์ทบัซอ้น และผลประโยชน์ทบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ไดน้ัน้มปีระเภทใดบา้ง 

   - เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อ

ป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิและทีเ่หน็ 

    - การมสีว่นร่วมของเจา้หน้าทีม่สีว่นส าคญั เพราะจะท าใหร้ะบุจุดเสีย่งไดค้รอบคลุมและ

ท าใหเ้จา้หน้าทีรู่ส้กึเป็นเจา้ของและร่วมมอืกบันโยบาย 

    - ตวัอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงนิ/เศรษฐกจิ (เช่น หนี้)

ธุรกจิส่วนตวั/ครอบครวั ความสมัพนัธ์ส่วนตวั (ครอบครวั ชุมชน ชาตพินัธุ์ศาสนา ฯลฯ) ความสมัพนัธ์

กบัองคก์ารอื่น (เอน็จโีอ สหภาพการคา้ พรรคการเมอืง ฯลฯ) การท างานเสรมิ ความเป็นอร/ิการแขง่ขนั

กบัคนอื่น/กลุ่มอื่น 

   -ตวัอย่างของจุดเสีย่ง เช่น การปฏบิตัสิมัพนัธก์บัภาคเอกชน การท าสญัญาจดัซือ้จดัจา้ง

การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรอือุปกรณ์ในภาคธุรกจิ การออกใบอนุญาต 

การให้บรกิารที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรบัปรุงการลงโทษ การให้เงนิ/

สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทัง้นี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือ

สือ่มวลชนใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 

   - การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งประกอบดว้ย 

  ๒) พฒันากลยุทธแ์ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 

   - องคป์ระกอบประการหนึ่งในการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกค็อื ความตระหนักของ

ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที่เกี่ยวกบัวธิกีารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน รวมถงึความรบัผดิชอบของแต่ละคน

ดงันัน้ กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ การจดัการต้องแยกให้ชดัระหว่างความรบัผิดชอบขององค์กรและความ

รบัผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมี

ผลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึน้ และในแบบใด  (แบบเกดิขึน้จรงิ แบบทีเ่หน็หรอืแบบเป็นไปได)้ 

   - เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทกึกลยุทธต์่างๆ ทีใ่ชเ้พือ่การจดักา 
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   - ตดิตามประสทิธภิาพของกลยุทธท์ีใ่ช ้



  ๓) ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างานระดบัสงู 

   - เพื่อให้การจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่าง

ต่อเนื่ องตัง้แต่เจ้าหน้าที่ ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และ

กรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตัง้แต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน 

เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผย

ผลประโยชน์ทบัซอ้น สว่นตวัผูบ้รหิารเองกต็อ้งรู้วธิจีดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

   - ขัน้ตอนแรกของการให้ความรู้คอื สร้างความเข้าใจว่าอะไรคอืผลประโยชน์ทบัซ้อน

ผลประโยชน์ทบัซ้อนใดเกดิขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคอืจุดเสีย่งที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่าง

ของความรบัผดิชอบในการปฏิบตัติามนโยบายของผู้มตี าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยาย

พรอ้มตวัอย่างทีช่ดัเจนส าหรบัการระบุและจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยเน้นตรงทีเ่ป็นจุดเสีย่งมากๆ 

เช่น การตดิต่อการร่วมท างานกบัภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกบัภาคเอกชน การแปรรปูการลด

ขัน้ตอนและกระจายอ านาจความสมัพนัธก์บัเอน็จโีอ และกจิกรรมทางการเมอืง เป็นตน้ 

   - นอกจากการใหค้วามรู้แล้ว ความตื่นตวัและเอาใจใส่ของผูบ้รหิาร รวมถงึกลยุทธ์การ

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพจะมสีว่นอย่างส าคญัในการช่วยใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติาม การสรา้งความตื่นตวัและ

ความเอาใจใสจ่ะช่วยในการแสวงหาจุดเสีย่งและพฒันาวธิกีารป้องกนัปัญหาทีเ่กดิขึน้ต่อไป 

  ๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

   - การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนทีม่ปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องอาศยัความทุ่มเทของผูท้ี่

อยู่ในต าแหน่งระดบับรหิาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแขง็ขนั 

สนับสนุนใหเ้จา้หน้าทีเ่ปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน และใหค้วามช่วยเหลอืแก้ไข ผู้บรหิารมคีวามส าคญั 

เนื่องจากเจา้หน้าทีม่กัจะค านึงถงึสิง่ทีผู่บ้รหิารใหค้วามสนใจ 

   - ผูบ้รหิารตอ้ง  

   (๑) พจิารณาว่ามขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะชีว้่าหน่วยงานมปัีญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นหรอืไม่  

   (๒) ชัง่น ้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและ

พจิารณาว่าอะไรคอืวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการจดัการหรอืแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้น และ 

    (๓) พิจารณาปัจจยัอื่นๆรวมถึงระดบัและลกัษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วขอ้ง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น 
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  ๕) สือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

   - ประเดน็ส าคญัคอื ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้เสยี เนื่องจากไม่

สามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มสี่วนได้เสยีรบัรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสยีที่

เกดิขึน้กเ็ลวรา้ยไม่แพก้นั 

    - การท างานกบัองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรอืภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุด

เสีย่งของผลประโยชน์ทบัซ้อนก่อน และพฒันาวธิป้ีองกนั ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรอืโอกาสการใช้

อ านาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์และต้องแจง้แก่องคก์รภายนอกใหท้ราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์

ทบัซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏบิตัติามนโยบาย เช่น ยกเลกิสญัญา หรอืด าเนินการตามกฎหมาย 

บางองคก์รภาครฐัจะอาศยัจรยิธรรมธุรกจิเพื่อสื่อสารเกี่ยวกบัหน้าทีแ่ละความพรอ้มรบัผดิทีผู่ท้ าธุรกจิมี

กบัหุน้สว่นและผูท้ าสญัญาดว้ย 

    - นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกบัองคก์รภายนอก อาจใชว้ธิตี่างๆ เช่น ใหม้สี่วน

ร่วมในการระบุจุดเสีย่งและร่วมกนัพฒันากลไกป้องกนัแก้ไขปัญหา ขอรบัฟังความเหน็ต่อร่างนโยบาย

การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน ร่วมทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทบั

ซอ้นวธิเีหล่านี้จะท าใหไ้ดน้โยบายทีส่อดคลอ้งความคาดหวงัสาธารณะและไดร้บัความร่วมมอืจากผูม้สีว่น

ได้เสยีทัง้นี้ในการร่วมกนัจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้มสี่วนได้เสยีนี้องค์กรภาครฐัต้องท าให้การ

ตดัสนิใจทุกขัน้ตอนโปร่งใสและตรวจสอบได ้

  ๖) การบงัคบัใชแ้ละทบทวนนโยบาย 

   - ระบบจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รบัการทบทวนประสิทธิภาพสม ่าเสมอ โดย

สอบถามขอ้มลูจากผูใ้ชร้ะบบ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ เพื่อใหร้ะบบใชไ้ดจ้รงิ และตอบสนองต่อสภาพการ

ท างานรวมถงึสภาพสงัคม เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง อกีทัง้ยงัสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของและความร่วมมอื 

นอกจากนี้ยงัอาจเรยีนรูจ้ากองคก์รอื่นๆ การแสวงหาการเรยีนรูเ้ช่นนี้ยงัเป็นการสื่อสารว่าองคก์รมคีวาม

มุ่งมัน่ในการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนอกีดว้ย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสีย่งและมาตรการและผล

การทบทวนหรอืมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิให้เข้าใจ และปรบัเปลี่ยนการ

ท างานให้สอดคล้องกนัโดยอาจพฒันาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพฒันาทกัษะและการให้ค าปรกึษาแก่

เจา้หน้าที ่



   บทบาทส าคญัของการบรหิารผูบ้รหิารระดบัล่างมบีทบาทส าคญัต่อกระบวนการเปิดเผย

ข้อมูลสาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้

เหน็ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ไดร้บัขอ้มูลและจดัการกบัการ

รอ้งเรยีนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลการตรวจสอบและรบัผดิชอบโดยตรงต่อผลทีจ่ะเกดิต่อทมีงาน บทบาทส าคญั

ที่สุดที่ได้จากการวจิยั คอืการปรบัเปลี่ยนทศันคติของข้าราชการต่อการรายงานสมัพนัธภาพระหว่าง

เจา้หน้าที ่หลงัจากรายงาน 
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การกระท าผดิและภาวะผู้น าเรื่องส าคญัมากในการสรา้งบรรยากาศในทีท่ างาน ผู้บรหิารจะต้องสามารถ

คาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อ านวยการและ

เจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่

ผูร้บัผดิชอบต้องปกป้องและรกัษาความเชื่อมัน่ให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรอืผูต้้องสงสยัในการเปิดเผยให้

ความเชื่อมัน่ว่าขอ้มูลที่ได้จะเป็นความลบัซึ่งเป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อการลดแรงต่อต้านหากสิง่ที่ เปิดเผย

บางส่วนหรอืทัง้หมดรัว่ไหลออกไปเป็นสิง่ส าคญัทีต่้องเขา้ไปจดัการโดยเรว็ เพื่อลดปฏกิริยิาทางลบและ

ป้องกนัผูต้่อต่านเท่าทีจ่ะท าได ้

บทบาทอื่นๆ คอื 

  - ลดความเครยีดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้ปิดเผย 

- ปรบักลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งเพื่อจดัการกบัสิง่ทีจ่ะเกดิจากการเปิดเผย 

- พฒันาโครงสรา้งผูน้ าแก่ลูกน้องทีท่ างาน ขณะมกีารตรวจสอบ 

- ท างานอย่างใกลช้ดิร่วมกบัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบหรอืกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม เพื่อใหแ้น่ใจ

ว่าไดร้บัการสนบัสนุนและป้องกนัพยานทีด่ ี

- ปกป้องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยทีเ่ป็นหลกัฐาน 

 - ใหเ้วลาและขอ้มูลทีย่อ้นกลบัต่อทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งผูบ้รหิารจะต้องสามารถจดัการกบับุคคลที่

ต่อต้านการเปิดเผย และเจา้หน้าที่โดยใหค้ าปรกึษาแนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผดิและตื่นตวัต่อการรบัรู้ต่อ

การกระท าผดิ การคดโกงและทุจรติทีอ่าจเกดิขึ้นและตรวจสอบขอ้มูลอย่างระมดัระวงั ต้องแสดงบทบาท

อย่างยุตธิรรมเป็นกลาง ไม่เขา้ไปมสี่วนไดส้่วนเสยีและตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพยีงไรผู้บรหิารต้อง

ท าให้ผู้เปิดเผยมัน่ใจตัง้แต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมัน่ใน



กระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รบัจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่

สมบูรณ์หากมกีารรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอยีดเป็นเอกสาร ผู้บรหิารจะต้องระงบัไม่ใหก้าร

กระท าใดๆ ของตนเขา้ไปก้าวก่าย มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบหรอืท าใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ดว้่าท าเพื่อประโยชน์

สว่นตนหรอืท าใหร้บัรู้ไดว้่าอทิธพิลต่อการตรวจสอบการพฒันาการตระหนักรูแ้ละทกัษะการสนับสนุนจดั

โปรแกรมการพฒันาขา้ราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคญัและผลกัดนัให้เกดิทศันคตทิางบวกต่อ

การเปิดเผยขอ้มูล โดยอธบิายว่าท าไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกดิขึน้เมื่อขา้ราชการเปิดเผยการกระท า

ผิดจดัให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสนิใจเชิงจรยิธรรมแก่ข้าราชการหรอืเมื่อข้าราชการได้เลื่อน

ต าแหน่งเป็นหวัหน้า/ผู้บรหิาร รวมทัง้ต้องได้รบัการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะในการรบัข้อร้องเรยีน การ

รายงาน การเปิดเผย และจดัการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทัง้ทักษะในการสนับส นุนและปกป้อง

คุม้ครองพยานเป้าหมายเพือ่การบรหิารจดัการทีด่ ี 
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- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยขอ้มูล มนีโยบายและ

กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ทีม่ากเกนิไป และส่งเสรมิใหค้นกลา้เปิดเผยและรายงานขอ้สงสยัเกี่ยวกบั

การบรหิารทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืคดโกงและการทุจรติ 

- จดักลไกสนับสนุน เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษาการเปิดเผ ย

พฤตกิรรมการกระท าผดิทีเ่หมาะสมและปกป้องการต่อตา้นทีจ่ะมตี่อผูเ้ปิดเผย 

 - โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง

ธรรมชาตแิละขนาดขององคก์ร 

-นโยบายโครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะตอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

 - มหีลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รบัการปฏบิตัอิย่าง

เหมาะสมกบัผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการทัว่ไป เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

บทท่ี ๒ 

มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 



มาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

  ๑. พระราชบญับตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติพ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2550 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หา้มมใิหเ้จา้หน้าที่

ของรฐัผูใ้ดด าเนินกจิการ ดงัต่อไปนี้ 

     (๑) เป็นคู่สญัญาหรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีในสญัญาที่ท ากบัหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่

ของรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะที่เป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึ่งมอี านาจก ากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรอื

ด าเนินคด ี

   (๒) เป็นหุ้นส่วนหรอืผูถ้อืหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิทัที่เขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงาน

ของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัซึ่งมอี านาจก ากบัดูแล ควบคุม

ตรวจสอบ หรอืด าเนินคด ี

(๓) รบัสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ

รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิน่ หรอืเขา้เป็นคู่สญัญากบัรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของ

รฐั รฐัวิสาหกิจหรอืราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทัง้นี้ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม หรอืเป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุ้นส่วนหรอืบรษิทัทีร่บัสมัปทานหรอื

เขา้เป็นคู่สญัญาในลกัษณะดงักล่าว 
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(๔) เขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน พนกังานหรอืลูกจา้งใน

ธุรกจิ 

ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใตก้ารก ากบั ดแูล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัผู้

นัน้สงักดัอยู่หรอืปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกจิของ

เอกชนนัน้อาจขดัแยง้ต่อประโยชน์สว่นรวม หรอืประโยชน์ทางราชการหรอืกระทบต่อความมอีสิระในการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้เจา้หน้าทีข่องรฐัต าแหน่งใดทีต่อ้งหา้มมใิหด้ าเนินกจิการตามวรรค

หนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้น าบทบญัญัตใินวรรคหนึ่งมาใช้บงัคบักบัคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรฐั

ตามวรรคสองโดยใหถ้อืว่าการด าเนินกจิการของคู่สมรสดงักล่าวเป็นการด าเนินกจิการของเจา้หน้าทีข่อง

รฐั 



 มาตรา 101 ให้น าบทบญัญตัมิาตรา 100 มาใชบ้งัคบักบัการด าเนินกจิการของผูซ้ึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรฐัมาแล้วยงัไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ

จ านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่ าหน่ายไดใ้นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึ่งไม่ใช่บรษิทัทีเ่ป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั

ตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์มาตรา 102 

บทบญัญัตมิาตรา 100 มใิห้น ามาใช้บงัคบักบัการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรฐั ซึ่งหน่วยงานที่มี

อ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรอืบรษิัทมหาชนจ ากัด 

มอบหมายให้ปฏิบตัหิน้าที่ในบรษิัทจ ากดั มอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที่ในบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชน

จ ากดัทีห่น่วยงานของรฐัถอืหุน้หรอืเขา้ร่วมทุน มาตรา 103ห้ามมใิหเ้จ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดรบัทรพัย์สนิ

หรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมาย หรอืกฎ 

ขอ้บงัคบัที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เวน้แต่การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่น

ใด โดยธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบทบญัญตัใินวรรคหนึ่ง

ให้ใชบ้งัคบักบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดของผูท้ีพ่น้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัมาแล้วยงัไม่

ถงึสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผดิทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี้ใหถ้อืเป็นความผดิฐานทุจรติต่อหน้าทีห่รอื

ความผดิต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรอืความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีใ่นการยุตธิรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาด้วยบทลงโทษมาตรา 122เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรอื

มาตรา 103 ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปีหรอืปรบัไม่เกินหกหมื่นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบักรณี

ความผดิตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดพสิูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยนิยอมด้วยใน

การทีคู่่สมรสของตนด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถ้อืว่าผูน้ัน้ไม่มคีวามผดิ 

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิรื่อง หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิ

หรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. 2543 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 

103 แห่งพระราชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ. 2542 

คณะกรรมการ 
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ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิจงึก าหนดหลกัเกณฑ์และจ านวนทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่น

ใดทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัจะรบัจากบุคคลไดโ้ดยธรรมจรรยาไวด้งันี้ 

 ขอ้ 1 ประกาศนี้เรยีกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิรื่อง 

หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ. 2543  



 ขอ้ 2 ประกาศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3 ในประกาศนี้ “การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรบั

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรอืวฒันธรรมหรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม“ญาต”ิ หมายความว่า 

ผู้บุพการผีู้สบืสนัดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรอืร่วมบิดาหรอืมารดาเดียวกนั ลุง ป้า น้าอาคู่สมรสผู้

บุพการหีรอืผูส้บืสนัดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรอืผูร้บับุตรบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความ

ว่า สิง่ทีม่มีูลค่า ไดแ้ก่ การลดราคา การรบัความบนัเทงิการรบับรกิาร การรบัการฝึกอบรม หรอืสิง่อื่นใด

ในลกัษณะเดยีวกนั 

 ขอ้ 4 ห้ามมใิห้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้ใดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎ ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิ

แห่งกฎหมาย เวน้แต่การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศนี้ 

 ขอ้ 5 เจา้หน้าทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาไดด้งัต่อไปนี้ 

 (๑) รบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรปู (๒) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมใิช่ญาตมิรีาคาหรอืมูลค่าในการ

รบัจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกนิสามพนับาท 

 (๓) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดทีก่ารใหน้ัน้เป็นการใหใ้นลกัษณะใหก้บับุคคลทัว่ไป 

 ขอ้ 6 การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มไิด้ระบุให้เป็นของส่วนตวั 

หรอืมหีรอืมูลค่าเกินกว่าสามพนับาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตวัหรอืไม่ แต่มเีหตุผลความจ าเป็นที่

จะต้องรบัไวเ้พื่อรกัษาไมตรมีติรภาพหรอืความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบุคคลเจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้รายงาน

รายละเอยีดข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ดงักล่าว ให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเรว็

หากผู้บงัคบับญัชาเหน็ว่าไม่มเีหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นัน้ยดึถอืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์ดงักล่าว

นัน้ไวเ้ป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ส่งมอบทรพัยส์นิให้หน่วยงานของรฐัที่เจา้หน้าที่

ของรฐัผูน้ัน้สงักดัโดยทนัท ี

ขอ้ 7 การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์หรอืมรีาคาหรอืมมีูลค่า

มากกว่าทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 5 ซึ่งเจา้หน้าทีข่องรฐัไดร้บัมาแลว้โดยมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องรบัไวเ้พื่อ

รกัษาไมตร ี
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มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ต้องแจ้งรายละเอียด

ข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการรบัทรพัย์สินหรอืประโยชน์นัน้ต่อผู้บังคบับัญชา ซึ่งเป็นหวัหน้าส่วนราชการ 

ผูบ้รหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกจิ หรอืผูบ้รหิารสงูสุดของหน่วยงาน สถาบนัหรอืองค์กรทีเ่จา้หนี้ของรฐัผูน้ัน้

สงักดัโดยทนัททีีส่ามารถกระท าไดเ้พื่อให้วนิิจฉัยว่ามเีหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่

จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั ้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผู้บรหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกิจหน่วยงานหรอืสถาบนัหรอืองคก์รทีเ่จ้าหน้าที่ของรฐัผู้

นัน้สงักดั มคี าสัง่ว่าไม่สมควรรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ดงักล่าว กใ็ห้คนืทรพัยส์นิหรอืประโยชน์นัน้แก่

ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ส่งมอบทรพัย์สินหรือประโยชน์

ดงักล่าวให้เป็นสทิธขิองหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นั ้นสงักดัโดยเรว็เมื่อได้ด าเนินการตามความใน

วรรคสองแล้ว ให้ถอืว่าเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้ไม่เคยได้รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ดงักล่าวเลยในกรณีที่

เจา้หน้าทีข่องรฐัผูไ้ด้รบัทรพัยส์นิไวต้ามวรรคหนึ่งเป็นผูด้ ารงต าแหน่งผูบ้งัคบับญัชา              ซึ่งเป็น

หวัหน้าส่วนราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเท่า หรอืเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกจิ 

หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรฐัให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับ                         

การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์นัน้ต่อผูม้อี านาจแต่งตัง้ถอดถอนส่วนผูท้ีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ

และกรรมการในองค์กรอสิระตามรฐัธรรมนูญ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มผีู้บงัคบับญัชาที่มอี านาจถอด

ถอนใหแ้จง้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้นี้เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่

เจ้าหน้าที่ของรฐั              ผู้ได้รบัทรพัย์สนิไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชกิสภาผู้แทน

ราษฎร หรอืสมาชิกวุฒิสภา                     หรอืสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจรงิ

เกี่ยวกบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์นัน้                        ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน

วุฒสิภา หรอืประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้เป็นสมาชกิ แล้วแต่กรณีเพื่อด าเนินการตาม

วรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ขอ้ 8 หลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรฐัตามประกาศฉบบันี้                      

ใหใ้ชบ้งัคบัผูซ้ึง่พน้จากการเป็นเจา้หน้าทีข่องรฐัมาแลว้ไม่ถงึสองปีดว้ย 

3. ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการเทศบาลต าบลนาใน พ.ศ.2557 
ขอ้ 3  ข้าราชการของเทศบาลต าบลนาในทุกคน มหีน้าที่ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย                   

เพือ่รกัษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแก่ประชาชนตาม
หลกั              ธรรมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั 10 ประการ ดงันี้ 

(1)  การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมรพระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
(2)  การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
(3)  การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบ 



(4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(5)  การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6)  การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 
                                        -13- 
 
(7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จรงิ 
(8)  การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 
(9)  การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ด ี                     

ร่วมกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยู่คู่คุณธรรมและดแูลสภาพสิง่แวดลอ้มใหส้อดคล้องรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  
 

บทท่ี 3 

แนวทางปฏิบติัเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  “ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” 

(Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขดัแย้งกัน เช่น นาย

สมชายเป็นกรรมการสอบคดัเลอืกบุคคลเขา้ท างาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมคัรสอบคนหนึ่ง

ดว้ย ซึ่งในกรณีนี้ถอืว่า               เกดิ “การด ารงต าแหน่งอนัหมิน่เหม่ต่อการเกดิปัญหาผลประโยชน์

ทบัซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถอืว่ายงัมไิดน้ าไปสูก่ารกระท าความผดิแต่ประการใด เช่น การสอบคดัเลือกบุคคล

ยงัมไิดเ้กดิขึน้จรงิ หรอืมกีารสอบเกดิขึน้แลว้       แต่นายสมชายสามารถวางตวัเป็นกลางมไิดช้่วยเหลอื

บุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้นถ้าเกดิผลประโยชน์ทบัซ้อนจะต้องถอนตวัออกอย่างสมบูรณ์จาก

การเป็นผู้มีส่วนในการตดัสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรกึษา และงดออกเสยีง 

(Recusal) เช่น ในกรณีทีส่มชายเป็นกรรมการสอบคดัเลอืกบุคลากร              เขา้ท างานโดยมบีุตรสาว

ของตนสมคัรเข้าร่วมสอบคดัเลือกด้วยนัน้ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้สมชายจะต้องลาออกจากการเป็น

กรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่                

ต่อผลประโยชน์ทบัซอ้นอย่างสงู 

มาตรการของรฐัในการป้องกนัความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม 

  ๑. ก าหนดคุณสมบตัพิงึประสงคแ์ละคุณสมบตัติอ้งหา้มของรฐั 



๒. การเปิดเผยขอ้มลูทรพัยส์นิ หนื้สนิ และธุรกจิครอบครวัต่อสาธารณะ 

๓. การก าหนดขอ้พงึปฏบิตั ิ(Code of Conduct) ตวัอย่างขอ้ไม่พงึปฏบิตัขิองเจา้หน้าทีข่องรฐั 

   1. เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่พึงรบัของตอบแทน ที่เป็นเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิที่มูลค่าสูงเกิน

ความเหมาะสมและไดม้าโดยมชิอบ 
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  2. เจ้าหน้าที่ของรฐัไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การท างาน โดยมีเรื่องของการเงินและ

การเมอืงเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น การลงคะแนนเสยีงของขา้ราชการเพื่อออกกฎหมายหรอืกระท าอื่นใดที่มี

ผลกระทบต่อสว่นรวม 

 3. เจา้หน้าทีข่องรฐัไม่พงึท างานในต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งในภาคธุรกจิหลงัพน้ต าแหน่งราชการเป็น

การป้องกนัมใิห้ผูด้ ารงต าแหน่งทางราชการน าขอ้มูลลบัภายในหน่วยงานราชการทีท่ราบไปใชป้ระโยชน์

หลงัออกจากต าแหน่งแลว้และป้องกนัการใชส้ทิธพิิเศษในการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการในฐานะที่เคย

ด ารงต าแหน่งส าคญัในหน่วยงานราชการมาแลว้ 

หลกัการ 4 ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. ป้องกนัผลประโยชน์สาธารณะ 

2. สนบัสนุนความโปร่งใสและความพรอ้มรบัผดิ 

3. สง่เสรมิความรบัผดิชอบสว่นบุคคลและปฏบิตัตินเป็นแบบอย่าง 

4. สรา้งวฒันธรรมองคก์รแนวทางการบรหิารเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

กรอบการท างาน มี 6 ขัน้ตอน 

1. ระบุว่ามผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งทีม่กัเกดิขึน้ในองคก์ร 

 2. พฒันานโยบายทีเ่หมาะสม รวมถงึกลยุทธก์ารจดัการและแกไ้ขปัญหา 

 3. ใหก้ารศกึษาแก่เจา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารระดบัต่างๆ รวมถงึ เผยแพร่นโยบายการป้องกนัผลประโยชน์                 

ทบัซอ้นใหท้ัว่ถงึในองคก์ร 



4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

5. สื่อสารใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี ผูร้บับรกิาร ผูส้นับสนุนองคก์ร และชุมชนทราบถงึความมุ่งมัน่ในการจดัการ

เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 

6. บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบติัตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

1. การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น 

2. พฒันากลยุทธแ์ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
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3. ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างานระดบัสงู 

4. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

5. สือ่สารกบัผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 6. การบงัคบัใชแ้ละทบทวนนโยบาย 

 

 


