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ค ำน ำ 

เนื่องจำกปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบรำชกำรยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจำก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในกำรด ำรงต ำแหน่งของเจ้ำหน้ำที่รัฐ
หรือที่เรำเรียกกันว่ำ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่ำปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือ
จริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจในกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่รัฐ จนท ำให้ 
เกิดกำรละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และ             
ควำมเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่ำจะเป็นผลประโยชน์ทำงกำรเงินและทรัพยำกรต่ำงๆ คุณภำพ
กำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ ด้วย 

ดังนั้น เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหำกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จังหวัดแพร่จึงได้จัดท ำ    
“คู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดแพร่” เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่และผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบและน ำมำยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องเกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รู้เท่ำทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอ่ืนแสวงหำผลประโยชน์  พร้อมทั้ง
หลีกเลี่ยงมิให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน ต่อไป  

 

 

       จังหวัดแพร่ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 1 
1.1 หลักกำรและเหตุผล  

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำ  
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำยหรือจริยธรรมด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง  
กำรใช้ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติ  
หน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป    
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรม  
ในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่ำงไรก็ตำม 
ท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิด ยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำหรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำว         
อีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)   
เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับ
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ อีกด้วย 

 กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง หมำยถึง กระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงที่เป็นระบบในกำร
บริหำร ปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำสที่จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยจำกกำร
ปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึง สภำวกำรณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล 
ไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริหำรซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำนั้น
อำจจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ และมีรูปแบบที่หลำกหลำยไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของ 
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อำทิ กำรแต่งตั้ง
พรรคพวกเข้ำไป ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรต่ำงๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษัทจ ำกัดหรือกำรที่
บุคคลผู้มีอ ำนำจ หน้ำที่ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์ 
จำกทำงรำชกำร โดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกยึดผลประโยชน์ส่วนตน
เป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชำติ กำรกระท ำแบบนี้เป็นกำรกระท ำที่ผิดทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณ  

กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมำยถึงกระบวนกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
ที่เป็นระบบในกำรบริหำรปัจจัยและควบคุมกระบวนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือลดมูลเหตุของโอกำส  ที่จะท ำให้เกิด
ควำมเสียหำยจำกกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งระหว่ำง ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดกับกำรทุจริต  กล่ำวคือ ยิ่งมี
สถำนกำรณ์หรือสภำวกำรณ์ของกำรขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มำกเท่ำใด ก็ยิ่งมี
โอกำสก่อให้เกิดหรือน ำไปสู่กำรทุจริตมำกเท่ำนั้น 

 สำมำรถจ ำแนกควำมเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบรรลุเป้ำหมำย และพันธกิจในภำพรวม
ที่เกิดจำกเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์และเหตุกำรณ์ภำยนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่ก ำหนดไว้ และกำรปฏิบัติตำม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมำะสม รวมถึงควำมไม่สอดคล้องกันระหว่ำงนโยบำย  เป้ำหมำยกลยุทธ์ โครงสร้ำงองค์กร 
ภำวกำรณ์แข่งขัน ทรัพยำกรและสภำพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยขององค์กร  
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2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน คือ เกี่ยวข้องกับประสิทธิภำพ ประสิทธิผล หรือผลกำร
ปฏิบัติงำน โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยงเนื่องจำกระบบงำนภำยในของ  องค์กร/กระบวนกำร
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลำกร/ควำมเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลในกำร
ด ำเนินโครงกำร  

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน คือ เป็นควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงิน 
เช่น กำรบริหำรกำรเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม ท ำให้ขำดประสิทธิภำพ และไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ หรือเป็น
ควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินขององค์กำร เช่นกำรประมำณกำรงบประมำณไม่เพียงพอ และ  ไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนกำรด ำเนินกำร เป็นต้น เนื่องจำกขำดกำรจัดหำข้อมูล กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน  กำรควบคุม และ
กำรจัดท ำรำยงำนเพื่อน ำมำใช้ในกำรบริหำรงบประมำณ และกำรเงินดังกล่ำว  

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ คือ เกี่ยวข้อง กับกำรปฏิบัติตำม
กฎระเบียบต่ำงๆ โดยควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นเป็นควำมเสี่ยง เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจน  ควำมไม่ทันสมัยหรือ
ควำมไม่ครอบคลุมของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ รวมถึงกำรท ำนิติกรรมสัญญำ กำรร่ำงสัญญำ               
ที่ไม่ครอบคลุมกำรด ำเนินงำน  

จังหวัดแพร่ ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอันเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนจำกโครงกำร กิจกรรม เพ่ือน ำมำวิเครำะห์หำปัจจัยของ
ควำมเสี่ยงอันเกิดจำกผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรด ำเนินงำน โดยจังหวัดแพร่ได้ จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร
คณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้แทน
จำกส่วนรำชกำรเข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน 80 คน ระยะเวลำ 1 วัน ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภำคม 
2561 เวลำ 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพำเลส อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  
และเชิญวิทยำกรมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมฯ คือ นำงสำวรัตน์สุดำ โอดเทิง  เจ้ำพนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ส ำนักงำน ป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดแพร่  โดยมีหัวข้อกำรบรรยำย ประกอบด้วย 
กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนอันเกิดผลประโยชน์  
ทับซ้อน สำมำรถสรุปข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่อำจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
จังหวัดแพร่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี้ 

ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์ มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป

ตำมระเบียบที่เก่ียวข้อง 
- ผูกขำดกำรจัดซื้อจัดจ้ำงกบั
บุคคลที่สนิทหรือเครือญำติ 

เพื่อให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
จัดหำพัสดุเปน็ไปตำมระเบยีบ 
หลักเกณฑ์ 

1 .  ค วบคุ ม  ก ำ กั บ  ดู แ ล ใ ห้
ข้ ำ รำชกำรและบุคลำกร ใ ห้
ปฏิบัติตำมพ.ร.บ .กำรจัดซื้ อ
จัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด 
2 .  ค วบคุ ม  ก ำ กั บ  ดู แ ล ใ ห้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงรับรองถึงควำมไม่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำน
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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ประเด็นควำมเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง วัตถุประสงค ์ มำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
2. ใช้รถรำชกำรใน
เร่ืองส่วนตัว 

- เจ้ำหน้ำทีน่ ำรถยนต์ของ
ส่วนรำชกำรไปใช้ในเร่ือง
ส่วนตัว 

-เพื่อป้องกันกำรน ำทรัพยส์ิน
ของรำชกำรไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนตน 
- เพื่อป้องกันกำรร้องเรียนและ
ให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร
อย่ำงแท้จริง 
- เพื่อช่วยประหยัดงบประมำณ
ของหน่วยงำน 

-ควบคุมกำรใช้รถยนต์รำชกำร
อย่ำงเคร่งครัด มีกำรลงบันทึก 
จดเลขไมล์ก่อนและหลงัใช้งำน
ทุกคร้ัง 

3. กำรบริหำรงำน
บุคคล 

- กำรเลือกรับบุคคลที่รู้จัก 
หรือญำติของตนเข้ำมำ
ท ำงำน  

- เพื่อให้กำรบริหำรงำนเปน็ไป
ตำมหลักกำรบริหำรงำนบุคคล 
และลดปัญหำระบบอุปถัมภ์ 
- ได้บุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถตรงกับสำยงำน  

- มี ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ใ น ก ำ ร
ด ำเนินกำรที่เป็นขั้นตอน และ
อำจด ำเนินกำรสรรหำในรูปแบบ
ของกำรตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ 
เป็นต้น 
- จัดให้มีด ำเนินกำรประกำศ 
ประชำสัมพันธ์ เปิดรับสมัคร 
และสอบคัด เลื อกบุคคลเข้ ำ
ท ำงำน ยึดหลักของควำมเป็น
ธรรม เท่ำเทียม และโปร่งใส  

4. กำรรับ
ผลประโยชน์ 
ของขวัญหรือ
สิ่งจูงใจ 

- กำรรับผลประโยชน์ของ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจในกำร
ช่วยด ำเนนิกำรในเร่ืองต่ำงๆ 
 

เพื่อแก้ปัญหำกำรรับของขวัญ
หรือประโยชน์จูงใจ ซึง่อำจเกิด
เป็นผลกระทบให้กลำยเปน็
ปัญหำกำรรับสนิบน อันเปน็กำร
ประพฤติมิชอบ 

- รณรงค์ไม่ให้มีกำรให้สินบน 
ข อ ง ข วั ญ  ห รื อ สิ่ ง จู ง ใ จ แ ก่
เจ้ำหน้ำที่ และไม่ให้เจ้ำหน้ำที่มี
กำรรับสินบน ของขวัญหรือ
สิ่ งของ อำจยกเว้นสิ่ งของที่มี
มูลค่ำไม่มำกนัก   หรือเป็นไป
ตำมระเบียบ และไม่รับในนำม
ของบุคคล  

5. อำศัยอ ำนำจ
หน้ำที่ในกำร
แสวงหำ
ผลประโยชน ์

- เรียกรับผลประโยชน์จำก
อ ำนำจหนำ้ที่ให้ตนเอง 
- หักค่ำใช้จ่ำย หรือเรียกเก็บ
ค่ำใช้จ่ำยจำกใต้บังคบับัญชำ 
เพื่อจัดหำของขวัญ 
- เบียดบังเงินงบประมำณ 
หรือผลประโยชน์ของ
ประชำชน 

เพื่อป้องกันกำรอำศัยกำรใช้
อ ำนำจในกำรรับผลประโยชน์ 
กำรเรียกร้องสิ่งตอบแทนจำก
กำรปฏิบัติในหนำ้ที่ที่รบัผิดชอบ 

- มี ก ำ ร ป ระก ำศมำต รฐ ำน
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
หน่ วยงำน/ระ เบี ยบต่ ำ งๆที่
เกี่ยวข้องให้เจ้ำหน้ำที่ ได้ทรำบ
และถือปฏิบัติ 
- จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ สร้ำงจิตส ำนึก คุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่บุคลำกร 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
1.1 ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์  ขัดกันหมำยถึงกำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐ
ปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่งถือเป็นควำมผิดเชิง จริยธรรมและเป็น
ควำมผิดขั้นแรกที่จะน ำไปสู่กำรทุจริต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ำมีคุณค่ำที่
จะสนองตอบควำม ต้องกำรของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้องผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรำมี
พฤติกรรมต่ำงๆ เพ่ือสนองควำมต้องกำร ทั้งหลำย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน 
(pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเก่ียวกับ
กำรเพ่ิมพูนประโยชน์ หรือปกปูองกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต ำแหน่งในบริษัทที่รับงำนจำก
หน่วยงำน รวมถึงกำรได้มำซึ่ง ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทำน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ ำใจไมตรีอ่ืนๆ  

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทำงสังคมวัฒนธรรม อ่ืน ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ สมำคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก 
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่ำแม้แต่ ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ Public Interest สิ่งใดก็ตำมที่ให้
ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลำยในสังคมผลประโยชน์สำธำรณะยังหมำยถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิก
กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐควรให้ควำมส ำคัญ 

 หน้ำที่สำธำรณะ (public duty) หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ท ำงำนให้ภำครัฐคือ กำรให้
ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ ประโยชน์สำธำรณะ (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท ำงำนให้ภำครัฐ เช่น ที่ปรึกษำ อำสำสมัคร 
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ส ำนักงำน ก.พ. ได้นิยำมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมำยถึงสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง 
ข้ำรำชกำร พนักงำนบริษัท หรือผู้บริกำร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในต ำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตน อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้อง
มำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำใน
รูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำง  กำรกระท ำ
ดังกล่ำวมีให้พบเห็นได้มำกในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึด
ผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหำยให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติ ก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ผิดจริยธรรม
และจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่ท ำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

ควำมขัดแย้ง Conflict สถำนกำรณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุกำรณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคล              
ไม่สำมำรถตัดสินใจกระท ำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ควำมขัดแย้งอำจเกิดขึ้นได้จำกควำมไม่ลงรอยกันในเรื่องควำมคิด
แนวทำงปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

ประเภทของผลประโยชนทับซอ้น 

ผลประโยชน ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกล หรือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยำมควำมหมำยว่ำเป็นควำมทับซ้อนระหว่ำง     
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนทับซ้อน มี 3 ประเภท คือ  

1. ผลประโยชนทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชนสวนตน
และสำธำรณะเกิดข้ึน  

2. ผลประโยชนทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชนทับซ้อนที่คน เห็น
ว่ำมีแต่จริงๆ อำจไมมีก็ไดถำจัดกำรผลประโยชนทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสีย
ไมน้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชนทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไมเพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่ำงมีจริยธรรมเท่ำนั้น แต่จะต้องท ำให้คนอื่นๆ รับรูและเห็นดวยวำไมไดรับประโยชนเช่นนั้นจริง 

 3. ผลประโยชนทับซ้อนที่เป็นไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปัจจุบัน อำจจะ
ทับซ้อนกับผลประโยชนสำธำรณะไดในอนำคตหน้ำที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือ ผลประโยชนเบียดซ้อนกัน 
(Competing Interests) มี 2 ประเภท คือ  

ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจำหน้ำที่มีบทบำทหนำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ใน     
หน่วยงำนและเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไมสำมำรถแยกแยะ
บทบำทหน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได อำจท ำให้ท ำงำนไมมีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือ
ผิดกฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำหำนี้ โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี   
ปัญหำไดโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนที่มีก ำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่ บำงคนเท่ำนั้น ที่สำมำรถท ำงำน     
บำงอย่ำงที่คนอ่ืนๆ ท ำไม่ได คนส่วนใหญ่ไมค่อยห่วงปัญหำนี้กัน เพรำะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน
มำเกี่ยวข้อง  
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ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหนำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำ 
บทบำทหน้ำที่ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้ประโยชนแกกำรท ำบทบำท
หน้ำที่ให้แกอีกหน่วยงำนหนึ่งไดผลเสีย คือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือ ควำมล ำเอียง
อคติต่อคนบำงกลุม ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชนทับซ้อนด้วย  เพรำะว่ำมีหน้ำที่หลักจัดกำร
แบบเดียวกันนั่น คือ กำรตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชนทับซ้อนก็สำมำรถ
น ำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได 

รูปแบบของผลประโยชนทับซ้อน  

โดยทั่วไปสำมำรถแบงออกเป็น 7 รูปแบบ ไดแก  

1. กำรรับผลประโยชนต่ำงๆ (Accepting benefits) คือ กำรรับสินบน หรือรับ ของขวัญหรือ
ผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไมเหมำะสมและมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที ่เช่น หน่วยงำนรำชกำรรับ
เงินบริจำคสร้ำงส ำนักงำนจำกนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน กำรใช้งบประมำณของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้ำงแล้วเจ้ำหน้ำที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน  

2. กำรท ำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญำ (Contracts) หมำยถึง สถำนกำรณที่  
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีส่วนไดเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนที่ตนสังกัด เช่น กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ท่ีท ำให้หน่วยงำน
ท ำสัญญำซื้อสินคำจำกบริษัทของตนเองหรือจ้ำงบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษำ หรือซื้อที่ดินของตนเองในกำร
จัดสร้ำงส ำนักงำน  

3. กำรท ำงำนหลังจำกออกจำกต ำแหน่งสำธำรณะหรือเกษียณ  (Postemployment) 
หมำยถึง กำรที่บุคลำกรออกจำกหน่วยงำนของรัฐ และไปท ำงำนในบริษัทเอกชนที่ด ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอ ำนำจควบคุมก ำกับดูแล  

4. กำรท ำงำนพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตั้ง
บริษัทด ำเนินธุรกิจที่เป็นกำรแข่งขันกับหน่วยงำนหรือองค์กรสำธำรณะที่ตนสังกัด หรือกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำร โดยอำศัยต ำแหน่งในรำชกำรสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือว่ำโครงกำรของผู้ว่ำจ้ำงจะไม่มีปัญหำติดขัดในกำร
พิจำรณำจำกหน่วยงำนที่ตนสังกัดอยู่ Conflict of Interests  

5. กำรรับรู ข้อมูลภำยใน (Inside information) หมำยถึง สถำนกำรณที่ผู้ด ำรงต ำแหนง 
สำธำรณะใช้ประโยชนจำกกำรรู ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชนของตนเอง เช่น ทรำบว่ำจะมีกำรตัดถนน            
ไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใสชื่อภรรยำ หรือทรำบว่ำจะมีกำรซื้อที่ดินเพ่ือท ำโครงกำรของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดิน
เพ่ือเก็งก ำไรและขำยให้กับรัฐในรำคำที่สูงขึ้น  

6. กำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำนเพ่ือประโยชนของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น กำรน ำเครื่องใช้ส ำนักงำนต่ำง ๆ กลับไป ใช่ที่บ้ำน กำรน ำรถยนต์ใน
รำชกำรไปใช้เพื่องำนส่วนตัว  

7. กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทำงกำรเมือง (Pork-belling) 
เช่น กำรที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้ำนเกิดของ ตนเอง หรือกำรใช้งบประมำณ
สำธำรณะ เพ่ือกำรหำเสียงเลือกตั้ง จำกรูปแบบประเภทต่ำง ๆ ของปัญหำควำมขัดแย้งกันในประโยชนสวนตัว
และประโยชน สวนรวม จะเห็นว่ำโอกำสควำมเป็นไปไดที่จะเกิดปัญหำมีสูงมำกเพรำะปัญหำดังกล่ำวมีขอบเขต 
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เขำข่ำยควำมขัดแย้งอย่ำงกว้ำงขวำง  

 



ส่วนที่ 3 
1.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  

๑. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2554มำตรำ 100 ห้ำมมิให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้  

(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ    
ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือด ำเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจก ำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ด ำเนินคด ี 

(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำร ส่วนท้องถิ่นหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น กำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำน หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำ ตัวแทนพนักงำน หรือลูกจ้ำงในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งอยู่ ภำยใต้กำรก ำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อำจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น  

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้
น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำรด ำเนิน
กิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกิจกำรของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  

มำตรำ 101 ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ 100 มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จ ำหน่ำยได้ในบริษัท มหำชนจ ำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ 
100 (2) ที่ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

มำตรำ 102 บทบัญญัติมำตรำ 100 มิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐซึ่งหน่วยงำน ที่มีอ ำนำจก ำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัด หรือบริษัท
มหำชนจ ำกัด มอบหมำยให้ปฏิบัติ หน้ำที่ในบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือ
เข้ำร่วมทุน  

มำตรำ 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคล
นอกเหนือจำกทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำยเว้นแต่กำรรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวน
ที่คณะกรรมกำรป.ป.ช. ก ำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ  
ผู้ที่พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
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มำตรำ 103/1 บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
หรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำย
อำญำด้วย  

บทลงโทษ  
มำตรำ 122 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ 100 มำตรำ 101 หรือมำตรำ 

103 ต้องระวำง โทษจ ำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับกรณีควำมผิดตำมมำตรำ 
100 วรรคสำมหำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนด ำเนินกำร
ตำมมำตรำ 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด  

๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำร
รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐพ.ศ. 2543  

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตพ.ศ. 2542 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ         
จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยำไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
เรื่องหลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  

ข้อ 3 ในประกำศนี ้ 
“กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำกำรรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดจำก ญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติ กันในสังคม  

“ญำติ” หมำยควำมว่ำผู้บุพกำรีผู้สืบสันดำน พ่ีน้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำ หรือมำรดำ
เดยีวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรี หรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมำยควำมว่ำสิ่งที่มีมูลค่ำได้แก่กำรลดรำคำกำรรับควำมบันเทิงกำรรับ
บริกำรกำรรับกำร ฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ 4 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่ง
กฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศนี้  

ข้อ 5 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำได้ดังต่อไปนี้       
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสมตำมฐำนำนุรูป            (๒) 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญำติ มีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่ละบุคคล     แต่
ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป  

ข้อ 6 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
หรือมีหรือมูลค่ำ เกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องรับ 
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ไว้เพ่ือรักษำไมตรีมิตรภำพหรือ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้บังคับบัญชำ
เห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ  ประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์          
ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที  

ข้อ 7 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำ
มำกกว่ำที่ก ำหนดไว้ ในข้อ 5 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้ว โดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรีมิตรภำพหรือควำมสัมพันธ์อันดี ระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อ ผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรผู้บริหำรสูงสุดของ
รัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนสถำบัน หรือองค์กร  ที่เจ้ำหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่
สำมำรถกระท ำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำมจ ำเป็นควำมเหมำะสมและสมควรที่จะ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ          
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหน่วยงำนหรือสถำบันหรือองค์กรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัด มีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้วให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวเลย  

ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ 
หรือเป็นกรรมกำรหรือ ผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐ ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ ำนำจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอ ำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือด ำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ       
ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิก
สภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธ ำนสภำ
ผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้ นเป็นสมำชิกแล้วแต่กรณี        
เพ่ือด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ข้อ 8 หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมประกำศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
1.1 แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 

แนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญ      
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

1. กำรเตรียมตัวก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่ง เมื่อบุคคลผู้ใดก็ตำมมีควำมประสงค์จะเข้ำมำเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ และเมื่อมีควำมประสงค์เข้ำมำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่งที่มีกฎหมำยบัญญัติห้ำมมิให้ด ำเนิน
กิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เช่น ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐกำรเตรียมกำรก่อนเข้ำสู่ต ำแหนง 
จึงมีควำมส ำคัญยิ่ง กำรไม เตรียมควำมพรอมจะท ำให้บุคคลนั้นมีสภำพปัญหำส่วนตนที่จะต้องรักษำ
ผลประโยชน์  สวนตนไว เมื่อเข้ำมำเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกำรประกอบอำชีพบำงอย่ำงที่ไดกระท ำไวกับรัฐ หรือ 
กำรอยูในฐำนะต่ำงๆ ในธุรกิจกำรค้ำของเอกชนที่ท ำไวก่อนเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อำจจะเป็นสิ่งที่กฎหมำย      
ห้ำมกระท ำ   หรือห้ำมด ำเนินกำร เมื่อบุคคลนั้นไดเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อไมมีกำรเตรียมตัวในเรื่องนี้
จึงเป็นต้นเหตุของกำรกระท ำผิดกฎหมำยและจะส่งผลร้ำยต่อเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐผู้นั้น เช่น กำรตอ้งพ้นจำก      ต ำ
แหนง กำรไดรับโทษจ ำคุกหรือทั้งจ ำทั้งปรับ เป็นต้น 

ก่อนเขำ้มำรับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ บุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบตนเอง   
คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภำวะ ว่ำไดม้ีกำรด ำเนินกิจกำรใด ๆ บ้ำง เมื่อครั้งที่ตนเองอยูในสถำนะของเอกชน
ที่ไดท ำธุรกิจหรือท ำกำรค้ำไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบกำรเป็นคูส่ัญญำกับรัฐกำรรับสัมปทำนจำกรัฐหรือกำร
เป็นกรรมกำรผู้จัดกำร กำรถือหุ้นหรือกำรเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำรหรือกำรเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนต่ำงๆ ว่ำมี
หรือไม่อย่ำงไรและต้องส ำรวจกิจกำรต่ำง ๆ ของคูสมรสรวมถึงกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ทรำบว่ำ   
ก่อนเข้ำสู่ต ำแหน่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตนเองและคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภำวะจะต้องด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ที่เก่ียวกับกำรท ำกำรค้ำ กำรท ำธุรกิจนั้น ๆ อย่ำงไร เมื่อไร ภำยในก ำหนดระยะเวลำอย่ำงไร 

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือด ำรงตนในระหว่ำงที่เปน็เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ 
2.1 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในต ำแหน่ง เช่น ต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหำรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหำรหน่วยงำนภำครัฐ ตองไมด ำเนินกิจกำรใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน ์ 
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมตำมที่ก ำหนดไวในมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐท ำธุรกิจกับหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงกำรห้ำมมี 
ส่วนไดสวนเสียในสัญญำที่ไดท ำกับหน่วยงำนของรัฐ และกำรห้ำมเปน็หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐนั้นมีอ ำนำจควบคุม ก ำกับดูแล ตรวจสอบหรือด ำเนินคดี กำรห้ำมรับสัมปทำนหรือคงถือไวซ่ึง
สัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐที่มีลักษณะผูกขำดตัดตอนไมวำในทำงตรงหรือทำงออม รวมถึงกำรเป็น     
ผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือไดท ำสัญญำในลักษณะดังกล่ำว และยังได
บัญญัติห้ำมกำรเข้ำไปมีส่วนไดสวนเสียในฐำนะต่ำง ๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงกำรท ำงำนในฐำนะ
พนักงำนหรือลูกจำ้งในธุรกิจของเอกชนที่มีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 

2.2 คูสมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตไดห้ำมคูสมรสมิให้ด ำเนินกิจกำรใด ๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชนสวนบุคคลและ
ประโยชนสวนรวมไวด้วย กำรท ำควำมเข้ำใจกับคูสมรสให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยจึงมีควำมส ำคัญ หำกไมสำมำรถ
ท ำควำมเข้ำใจกับคูสมรสให้เข้ำใจในหลักกำรของกฎหมำยไดแลว หรือเกิดควำมเข้ำใจในข้อกฎหมำยที่              
ไมถู่กต้อง หรือในกรณีท่ีคูสมรสไดกระท ำโดยควำมเลินเล่อ พลั้งเผลอหรือรูเท่ำไม่ถึงกำรณ และเปน็กำรด ำเนิน
กิจกำรที่เป็นกำรตอ้งห้ำมตำมกฎหมำยในมำตรำ 100 กำรด ำเนินกิจกำรของคสูมรสนั้น  
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จะน ำมำซึ่งภัยและโทษกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น กล่ำวคือ แม้ตนเองจะมิไดกระท ำกำรที่กฎหมำยบัญญัติเป็น  
ควำมผิดไว แต่หำกปล่อยปละละเลยไมใสใจกับกำรด ำเนินกิจกำรของคูสมรสท ำให้คูสมรสด ำเนินกิจกำรต่ำง ๆ 
ตำมที่กฎหมำยห้ำม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องไดรับโทษทำงอำญำที่เกิดจำกกำรกระท ำของคูสมรส โดยจะ
ถูกระวำงโทษจ ำคุกหรือปรับ หรือทั้งจ ำทัง้ปรับแล้วแต่กรณ ี

ดังนั้น กำรท ำควำมเข้ำใจกฎหมำย มำตรำ 100 เพ่ือให้รู้ถึงข้อห้ำมกระท ำของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐและข้อกฎหมำยให้คู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์            
สวนบุคคลและประโยชนสวนรวม จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและคูสมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   
นั้น ๆ ทั้งนี้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยมิได 

3. กำรด ำเนินกิจกำรในภำยหลังที่พ้นจำกต ำแหนง (พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐยังไมถึง 
2 ป) กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตตำมมำตรำ 100ไดบัญญัติ    
ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม   
โดยห้ำมด ำเนินกิจกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำ 2 ป นับแต ่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไดพ้นจำกต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐในต ำแหน่งนั้น ๆ แลว ทั้งนี้ กำรห้ำมในส่วนนี้ไดห้ำมกำรด ำเนินกิจกำรของคสูมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐด้วย 

กรณีกำรรับของขวัญหรือรับผลประโยชน 
ค ำแนะน ำ : ท่ำนควรด ำเนินกำรดังนี้ 
ในกำรรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ำนควรพิจำรณำตอบค ำถำม 3 ข้อนี้ เพ่ือใช้ในกำร

ตัดสินใจว่ำจะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ คือ 
1. เรำควรรับหรือไม : ตำมหลักกำรทำงจริยธรรม แม้ว่ำเรำไมควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำ

ไมสำมำรถปฏิเสธได หรือเป็นกำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยโอกำสที่ไมเป็นกำรเหมำะสมที่จะรับอย่ำงยิ่ง ดังนี้ 

1.1 ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใด ๆ หรือกำรรับเงินสดหรือ
สิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ลวนเข้ำข่ำยกำรรับสินบน และ    
เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือนทั้งสิ้น 

1.2 หำกไดรับกำรเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจำกเงิน สิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำร
ตัดสินใจ คือ ให้พิจำรณำว่ำ ท ำไมเขำจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกล่ำวให้เรำและกำรเสนอของ      
ดังกล่ำวนั้นมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจำรณำบนหลักกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐ     
ที่อยู่บนพ้ืนฐำนว่ำ กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท ำด้วยควำมเป็นกลำงปรำศจำกกำรมีส่วนได 
สวนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวมดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใช้
ของขวัญหรือผลประโยชนมำแสวงหำควำมชอบ ผลประโยชนให้กับองคก์รของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือ
บุคคลอื่น ท ำให้สั่นคลอนควำมเชื่อถือไววำงใจที่ประชำชนมีต่อรัฐ และท ำให้เกิดควำมไมเ่ป็นธรรมในสังคม 

2. เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม : ท่ำนควรมีแนวทำงพิจำรณำ ดังนี้ 
2.1 ของขวัญทั้งหมดที่ มีค่ำทำงประวัติศำสตร์หรือวัฒนธรรม  เช่น งำนศิลปะ

พระพุทธรูป เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็ก แต่ก็ถือว่ำ ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไมวำ่จะมีรำคำเทำ่ใด 

2.2 ของขวัญหรือผลประโยชน ที่ ได รับเม่ือเทียบกับรำคำตลำด มีค่ ำน้อยกว่ำ                   
3,000-. บำท ไมตองรำยงำน หรืออำจเก็บเป็นของตนเองได ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ พ.ศ. 2543 
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2.3 ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำเกิน 3,000-. บำท     
ตองรำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว 

2.4 ถำของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000 – 15,000-.บำท 
และเจ้ำหน้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือ        
เจ้ำหน้ำทีข่องรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

2.5 ถ ำของขวัญหรือผลประโยชน มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ  15,000-. บำท                      
ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชนสำธำรณะหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำ
อนุญำตให้ขำ้รำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไวเป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำน
ขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำน เป็นต้น 

2.6 ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ คุณค่ำรวมของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจำก    
ผู้ใหค้นเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ 3,000-. บำท 
ตองรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชนแต่ละอย่ำงที่ไดรับ 

2.7 ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจำกผู้รับบริกำร   
แม้จะต่ำงคนต่ำงกลุ่ม เพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ 3,000-.บำท 
ตองรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชนแต่ละอย่ำงนั้น 

2.8 ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร
(ประชำชนและองค์กรเอกชน) ที่ไดอย่ำงสม่ ำเสมอ บ่อยครั้ง อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรูสึกชอบ 
และคำดหวังว่ำ จะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 

2.9 เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมว่ำจะอยู่ ใน      
สถำนกำรณใด ๆ 

3. เรำสำมำรถเก็บไวเป็นของตนเองไดหรือไม 
3.1 ปกติสำมำรถเก็บรักษำไวเอง หำกของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีค่ำไม่เกิน 3,000-. บำท 
3.2 หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง 3,000 – 15,000-. บำท สวนรำชกำรต้อง

พิจำรณำตัดสินว่ำ ขำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
3.3 หำกรำคำมำกกว่ำ 15,000-. บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและ     

สวนรำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชนอย่ำงไร 
 
 
 

******************************* 
 
 
 
 
 
 
 



ภำคผนวก  
จังหวัดแพร่ได้จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ โดยผู้แทนจำกส่วนรำชกำรเข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวน                
80 คน ระยะเวลำ 1 วัน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  18 พฤษภำคม 2561 เวลำ 08.00 – 16.30 น.                      
ณ ห้องประชุมสักทอง โรงแรมแม่ยมพำเลส อ ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  โดยได้รับเกียรติจำกนำยพงศ์รัตน์  
ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแพร่ เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมฯ ในกำรประชุมได้เชิญวิทยำกรในกำร
บรรยำยให้ควำมรู้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม คือ นำงสำวรัตน์สุดำ โอดเทิง  เจ้ำพนักงำนป้องกันและปรำบปรำม             
กำรทุจริตปฏิบัติกำร  ส ำนักงำนป.ป.ช.ประจ ำจังหวัดแพร่ เป็นวิทยำกร ซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์
ด้ำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( ITA) โดยมีหัวข้อกำร
บรรยำย ประกอบด้วย กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส        
(EB 1 – EB 12) และร่วมกันวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและ
จัดท ำคู่มือกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 

ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด 

ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดแพร่ 

ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดแพร่(หลังเก่า) ถ.ไชยบูรณ์ อ.เมือง จ.แพร่ 

โทร. 0-5453-1007 สายด่วน 1567 e-mail : drt.phrae@gmail. 
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