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คํานํา 

          ตามเจตนารมณ�ของพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี                   
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป1องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 นโยบายรัฐบาลข�อ 10 การส�งเสริมการบริหาร
ราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป1องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดให�
ปลูกฝEงค�านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเปGนข�าราชการ และความซ่ือสัตย�
สุจริต ควบคู�กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีประสิทธิภาพ เพ่ือป1องกันและปราบปรามการทุจริตและ              
ประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าท่ีของรัฐในทุกระดับ พร�อมอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน เพ่ือสร�างความเชื่อม่ัน
ในราชการ ประกอบกับรัฐบาลได�มอบหมายให�สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริต
แห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) และสํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                 
(สํานักงาน ป.ป.ท.) ประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ เพ่ือวัดระดับ
คุณธรรมและความโปร�งใสของหน�วยงาน  โดยกําหนดให�จังหวัดกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ                
ในการป1องกันผลประโยชน�ทับซ�อนในจังหวัด รวมท้ังมีกลไกการกํากับติดตามอย�างต�อเนื่อง  

  เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีกําหนดให�การป�องกัน ปราบปราม                  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป&นนโยบายสําคัญ และถือเป&นวาระแห+งชาติท่ีทุกส+วนราชการจะต�องนําไปปฏิบัติ
ให�บังเกิดผลเป&นรูปธรรม และสอดคล�องกับเกณฑ3การประเมินคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงาน                    
ของหน+วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก+นจึงได�จัดทําคู+มือแนวทางการป1องกันผลประโยชน�ทับซ�อน (Conflict of 
Interest) สําหรับข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างในจังหวัดขอนแก�น โดยได�นําคู� มือป1องกัน                         
การขัดกันระหว�างประโยชนส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมของสํานักงาน ป.ป.ช. เปGนคู� มือชี้นํา                     
เพ่ือให�หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นได�ยึดถือเปGนแนวทางในการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนในหน�วยงาน                       
ให�เปGนไปในทิศทางเดียวกัน   

            
 
 
 

     (นายสมศักด์ิ จังตระกุล) 
              ผู�ว�าราชการจังหวดัขอนแก�น 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

ปEจจุบัน ปEญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร�รัปชันถือได�ว�าเปGนปEญหาใหญ�ท่ีเกิดข้ึน                      
ในประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก ไม�ว�าจะเปGนประเทศท่ีพัฒนาแล�วหรือประเทศท่ีด�อยพัฒนาต�างต�องเผชิญปEญหาจาก
การคอร�รัปชัน และได�กลายมาเปGนปEญหาท่ีมีความสําคัญท่ีสุดปEญหาหนึ่งของหลายประเทศซ่ึงยังไม�มีทีท�า                    
ว�าจะหมดไป อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ�อนมากข้ึนเรื่อย ๆ 

การทุจริตเปGนหนึ่งในประเด็นท่ีท่ัวโลกแสดงความกังวล อันเนื่องมาจากเปGนปEญหาท่ีมีความทับซ�อน 
ยากต�อการจัดการและเก่ียวข�องกับทุกภาคส�วนเปGนท่ียอมรับกันว�าการทุจริตนั้นมีความสากล เพราะมี                       
การทุจริตเกิดข้ึนในทุกประเทศ ไม�ว�าจะเปGนประเทศท่ีกําลังพัฒนาแล�วหรือประเทศท่ีกําลังพัฒนาการทุจริต                   
ท่ีเกิดข้ึนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน หรือแม�กระท่ังในองค�กรท่ีไม�แสวงหาผลกําไรหรือองค�กรเพ่ือการกุศล                
ในปEจจุบันการกล�าวหาและการฟ1องร�องคดีการทุจริตยังมีบทบาทสําคัญในด�านการเมืองมากกว�าช�วงท่ีผ�านมา 
รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติงานท่ีไม�โปร�งใสเท�าท่ีควร องค�กรระดับโลกหลายองค�กรเสื่อมเสีย
ชื่อเสียง เนื่องมาจากเหตุผลด�านความโปร�งใส สื่อมวลชนท่ัวท้ังโลกต�างเฝ1ารอท่ีจะนําเสนอข�าวอ้ือฉาวและ                  
การประพฤติผิดจริยธรรมด�านการทุจริต โดยเฉพาะบุคคลซ่ึงดํารงตําแหน�งระดับสูงต�างถูกเฝ1าจับจ�องว�าจะถูก
สอบสวนเม่ือใด อาจกล�าวได�ว�าการทุจริตเปGนหนึ่งในปEญหาใหญ�ท่ีจะขัดขวางการพัฒนาประเทศให�เปGน                   
รัฐสมัยใหม� ซ่ึงต�างเปGนท่ีทราบกันดีว�าการทุจริตควรเปGนประเด็นแรกๆ ท่ีควรให�ความสําคัญในวาระของ                   
การพัฒนาประเทศของทุกประเทศ  

รัฐบาลกําหนดให�การป1องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปGนนโยบายสําคัญและถือเปGน
วาระแห�งชาติท่ีทุกส�วนราชการจะต�องนําไปปฏิบัติให�บังเกิดท่ีเปGนรูปธรรม  

 เ พ่ือ ขับเคลื่ อนการดํา เนินงานตามนโยบายรัฐบาล ท่ี กําหนดให�การป�อง กัน ปราบปราม                  
การทุจริตและประพฤติมิชอบเป&นนโยบายสําคัญ และถือเป&นวาระแห+งชาติท่ีทุกส+วนราชการจะต�องนําไปปฏิบัติ
ให�บังเกิดผลเป&นรูปธรรม และสอดคล�องกับเกณฑ3การประเมินคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงาน                    
ของหน+วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนแก+นจึงได�จัดทําคู+มือแนวทางการป1องกันผลประโยชน�ทับซ�อน (Conflict of 
Interest) สําหรับข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างในจังหวัดขอนแก�น โดยได�นําคู� มือป1องกัน                         
การขัดกันระหว�างประโยชนส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมของสํานักงาน ป.ป.ช. เปGนคู� มือชี้นํา                     
เพ่ือให�หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นได�ยึดถือเปGนแนวทางในการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนในหน�วยงาน                       
ให�เปGนไปในทิศทางเดียวกัน  
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บทท่ี 2 
สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป�องกันการทุจริตในประเทศไทย 

     2.1 สถานการณ�ท่ีอาจเกิดการทุจริตข้ึนได�ในประเทศ  
 1) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือข�อกําหนดจํานวนมากท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินการทางธุรกิจ ซ่ึงจะ

เปGนโอกาสท่ีจะทําให�เกิดเศรษฐผล หรือมูลค�าเพ่ิมกําไรส�วนเกินทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะอย�างยิ่งหาก
มาตรการหรือข�อกําหนดดังกล�าวมีความซับซ�อน คลุมเครือเลือกปฏิบัติ เปGนความลับหรือไม�โปร�งใส  

 2) เจ�าหน�าท่ีผู�มีอํานาจมีสิทธิ์ขาดในการใช�ดุลยพินิจ ซ่ึงให�อิสระการเลือกปฏิบัติเปGนอย�างมาก                   
ว�าจะเลือกใช�อํานาจใดกับใครก็ได� 

 3) ไม�มีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพหรือองค�กรท่ีมีหน�าท่ีควบคุมดูแล และจัดการต�อการกระทําใด ๆ 
ของเจ�าหน�าท่ีท่ีมีอํานาจ  

 4) ประเทศท่ีกําลังพัฒนา การทุจริตมีแนวโน�มท่ีจะเกิดข้ึนได�อย�างมาก โดยไม�ใช�เพียงเพราะว�า
ลักษณะประชากรนั้นแตกต�างจากภูมิภาคอ่ืนท่ีพัฒนาแล�วหากแต�เปGนเพราะกลุ�มประเทศท่ีกําลังพัฒนานั้น                   
มีปEจจัยภายในต�าง ๆ ท่ีเอ้ือหรือสนับสนุนต�อการเกิดการทุจริต อาทิ  แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมีรายได�เปGน                
จํานวนมาก  อันเปGนผลต�อเนื่องมาจากความจน ค�าแรงในอัตราท่ีต่ํา หรือมีสภาวะความเสี่ยงสูงในด�านต�าง ๆ  

  2.2 การเปล่ียนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift) เปGนเรื่องสําคัญอย�างมากต�อการดําเนินงานด�าน                 
การต�อต�านการทุจริต  ไม�เพียงแต�ผู�นําโลกเท�านั้นท่ีต�องจริงจังมากข้ึนกับการต�อต�านการทุจริต เราทุกคน                         
ในฐานะประชากรโลกก็มีความจําเปGนท่ีจะต�องเอาจริงเอาจังกับการต�อต�นการทุจริตเช�นเดียวกัน โดยท่ัวไปอาจ
มองว�าเปGนเรื่องไกลตัว แต�แท�ท่ีจริงแล�วการทุจริตนั้นเปGนเรื่องใกล�ตัวทุกคนในสังคมมาก การเปลี่ยนแปลงระบบ
วิธีการคิดเปGนเรื่องสําคัญหรือความสามารถในการแยกแยะระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลออกจากประโยชน�
ส�วนรวมเปGนสิ่งจําเปGนท่ีจะต�องเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคม ต�องมีความตระหนักได�ว�าการกระทําใดเปGนการล�วงล้ํา
สาธารณประโยชน� การกระทําใดเปGนการกระทําท่ีอาจเกิดการทับซ�อนระหว�างผลประโยชน�ส�วนบุคคลและ
ประโยชน�ส�วนรวม ต�องคํานึงถึงผลประโยชน�ประเทศชาติเปGนอันดับแรกก�อนท่ีจะคํานึงถึงผลประโยชน�                    
ส�วนบุคคลหรือพวกพ�อง 

  2.3 ทิศทางการป�องกันและปราบปรามการทุจริตของประทศไทย 
      ประเทศไทยได�กําหนดทิศทางการป1องกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมีความสอดคล�องกับ

สถานการณ�ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความรุนแรง รวมถึงการสร�างความตระหนัก                          
ในการประพฤติปฏิบัติตนด�วยความซ่ือสัตย�สุจริตของคนในสังคม โดยมีความเชื่อมโยงสําหรับทิศทาง                       
การป1องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงาน ป.ป.ช. ดังนี้ 

 1) รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดให�หมวดท่ี 4 หน�าท่ีของ
ประชาชนชาวไทยว�า “…บุคคลมีหน�าท่ีไม�ร�วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”                   
ถือได�ว�าเปGนครั้งแรกท่ีรัฐธรรมนูญได�กําหนดให�การป1องกันและปราบปรามการทุจริตเปGนหน�าท่ีของประชาชน
ชาวไทยทุกคนนอกจากนี้ ยังกําหนดชัดเจนในหมวดท่ี 5 หน�าท่ีของรัฐว�า “รัฐต�องส�งเสริม สนับสนุนและ                       
ให�ความรู�แก�ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให�
มีมาตรการและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือป1องกันและขจัดการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได�รับความคุ�มครอง
จากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

 2) ยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป0 (พ.ศ. 26560 – 2579) สภาขับเคลื่อนกรปฏิรูปประเทศ                                    
ได�กําหนดให�กฎหมายว�าด�วยยุทธศาสตร�ชาติมีผลบังคับภายในป_ พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และ
กําหนดให�ให�หน�วยงานของรัฐทุกหน�วยงานนํายุทธศาสตร�ชาติ ยุทธศาสตร�ด�านต�าง ๆ โดยวางกรอบยุทธศาสตร� 
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ในระยะ 20 ป_ กําหนดกรอบวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปGนประเทศพัฒนาแล�วด�วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คติพจน�ประจําชาติว�า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ประกอบด�วย 
6 ยุทธศาสตร� คือ 

  � ยุทธศาสตร�ท่ี 1 ความม่ันคง  
  � ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความสามารถในการแข�งขัน   
  � ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน   
  � ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม   
  � ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปGนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  
  � ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนา การบริหารจัดการภาครัฐ  
  
 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     กําหนดในยุทธศาสตร�ท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป1องกันการทุจริตและประพฤติ                   

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร�นี้ ได�กําหนดกรอบแนวทางการป1องกันและปราบปราม                  
การทุจริต และคอร�รัปชัน มุ�งเน�นการส�งเสริม และพัฒนาปลูกฝEงค�านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน�                     
ให�คนมีความตระหนักมีความรู�เท�าทันและมีภูมิต�านทานต�อโอกาสและการชักจูงให�เกิดการทุจริตคอร�รัปชัน 
และมีพฤตกรรมไม�ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส�วนในสังคมได�เข�ามามีส�วนร�วม          
ในการป1องกันและปราบปรามการทุจริต และมุ�งเน�นให�เกิดการส�งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพ่ือเปGน                   
การตัดวงจรการทุจริตระหว�างนักการเมือง ข�าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของ                   
ส�วนราชการต�องมีความโปร�งใสและตรวจสอบได� 

 4) ยุทธศาสตร�ชาติว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
               กําหนดวิสัยทัศน� “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต�านทุจริต” (Zero Tolerance & 
Clean Thailand) และกําหนดยุทธศาสตร�หลักออกเปGน 6 ยุทธศาสตร� ยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญ คือ ยุทธศาสตร�                  
ท่ี 1 สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต เปGนยุทธศาสตร�ท่ีมุ�งเน�นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให�เกิดภาวะ            
“ไม�ทนต�อการทุจริต” โดยเริ่มต้ังแต�กระบวนการกล�อมเกลาทางสังคมสร�างวัฒนธรรมต�อต�านการทุจริต ปลูกฝEง
ความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย� สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส�วนรวม ปลูกฝEงความคิด
แบบดิจิทัล ให�สามารถคิดแยกแยะระหว�างประโยชน�ส�วนตัวและประโยชน�ส�วนรวม และประยุกต�หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเปGนเครื่องมือต�านทุจริต 
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บทท่ี 3 
ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคล                                                   

กับประโยชน�ส�วนรวม (Conflict of interest) 

  3.1 Conflict of interest   
   สํานักงาน ก.พ. ได�นิยามความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวม 
หรือ Conflict of interest ว�าหมายถึง สถานการณ�หรือการกระทําท่ีบุคคลไม�ว�าจะเปGนนักการเมือง ข�าราชการ 
พนักงาน บริษัทหรือผู�บริหารมีผลประโยชน�ส�วนตัวมากจนมีผลต�อการตัดสินใจหรือมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ี       
ในตําแหน�งหน�าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู�และส�งผลกระทบต�อประโยชน�ของส�วนรวม 
  มีผู�ให�คําแปลเปGนภาษาไทยไว�หลากหลาย เช�น “การขัดกันแห�งผลประโยชน�   ส�วนบุคคลและ
ผลประโยชน�ส�วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม” หรือ                        
“การขัดกันระหว�างผลประโยชน�สาธารณะและประโยชน�ส�วนบุคคล” หรือ “ประโยชน�ทับซ�อน” หรือ 
“ผลประโยชน�ทับซ�อน” หรือ “ผลประโยชน�ขัดกัน” หรือบางท�านแปลว�า “ผลประโยชน�ขัดแย�ง” หรือ                    
“ความขัดแย�งทางผลประโยชน�” 
 การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม หรือท่ีเรียกว�า Conflict of  interest นั้น                 
มีลักษณะทํานองเดียวกับกฎศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หลักคุณธรรม จริยธรรม กล�าวคือ                   
การกระทําใด ๆ ท่ีเปGนการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมแตกต�างกันไป หรือเม่ือเห็น
ว�าเปGนการขัดกันแล�วยังอาจมีระดับของความหนักเบาแตกต�างกัน อาจเห็นแตกต�างกันว�าเรื่องใดกระทําได�
กระทําไม�ได�แตกต�างกันออกไปอีก และในกรณีท่ีมีการฝfาฝgนบางเรื่องบางคนอาจะเห็นว�าไม�เปGนไร เปGนเรื่อง
เล็กน�อย หรืออาจเห็นเปGนเรื่องใหญ� ต�องถูกประณาม ตําหนิ ติฉัน นินทา ว�ากล�าว ฯลฯ แตกต�างกันตามสภาพ
ของสังคม 
 โดยพ้ืนฐานแล�ว เรื่องการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม เปGนกฎ
ศีลธรรมประเภทหนึ่งท่ีบุคคลไม�พึงละเมิดหรือฝfาฝgน แต�เนื่องจากมีการฝfาฝgนกันมากข้ึน และบุคคลผู�ฝfาฝgน                  
ก็ไม�มีความเกรงกลัวหรือละอายต�อการฝfาฝgนนั้น สังคมก็ไม�ลงโทษหรือลงโทษไม�เพียงพอท่ีจะมีผลเปGนการห�าม                  
การกระทําดังกล�าว และในท่ีสุดเพ่ือหยุดยั้งเรื่องดังกล�าวนี้ จึงมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกัน                
แห�งผลประโยชน�มากข้ึน ๆ และเปGนเรื่องท่ีสังคมให�ความสนใจมากข้ึนตามลําดับ 
  3.2 ความสัมพันธ�ระหว�าง “การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “ทุจริต” 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 

  
  

เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีขาดจรยิธรรมในการปฏิบัตหิน�าท่ี โดยเข�าไปกระทําการใด ๆ ท่ีเปGนการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตน
และประโยชน�ส�วนรวม ถือว�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น้ันขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ี และจะเปGนต�นเหตุของการทุจรติต�อไป  

“ทุจริต”  เปGนพฤติกรรมท่ีฝfาฝgนกฎหมายโดยตรง ถือเปGนความผิดอย�างชัดเจน สังคมส�วนใหญ�จะมีการบัญญัติกฎหมาย
ออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเปGนความผิดข้ันรุนแรงท่ีสุดท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐต�องไม�ปฏิบัติ 
 

การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม  หมายถึง การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําการใด ๆ ตาม
อํานาจหน�าท่ีเพ่ือประโยชน�ส�วนรวมแต�กลับเข�าไปมีส�วนได�เสียกับกิจกรรม หรือการดําเนินการท่ีเอ้ือผลประโยชน�ให�กับ
ตนเองหรือพวกพ�อง ทําให�การใช�อํานาจหน�าท่ีเปGนไปโดยไม�สุจริตก�อให�เกิดผลเสียต�อภาครัฐ 

“จริยธรรม”  เปGนหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐต�องยึดถือปฏิบัติ 
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  3.3 รูปแบบการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม 
    การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวมมีได�หลายรูปแบบไม�จํากัดอยู�เฉพาะ                
ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย�สินเท�านั้น แต�รวมถึงผลประโยชน�อ่ืน ๆ ท่ีไม�ได�อยู�ในรูปแบบของตัวเงินหรือ
ทรัพย�สิน ดังนี้  
   1) การรับผลประโยชน�ต�าง ๆ (Accepting benefits) เช�น การรับของขวัญจากบริษัทธุรกิจ 
บริษัทขายยาหรืออุปกรณ�การแพทย�สนับสนุนค�าเดินทางให�ผู�บริหารและเจ�าหน�าท่ีไปประชุมเรื่องอาหารและ                       
ยาท่ีต�างประเทศ หรือหน�วยงานราชการรับเงินบริจาคสร�างสํานักงานจากธุรกิจท่ีเปGนลูกค�าของหน�วยงาน หรือ 
แม�กระท่ังในการใช�งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ�างและเจ�าหน�าท่ีได�รับของแถมหรือประโยชน�อ่ืนตอบแทน 
เปGนต�น 
  2) การทําธุรกิจกับตนเอง (Self – dealing) หรือเปiนคู�สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ�ท่ีผู�ดํารงตําแหน�งสาธารณะ มีส�วนได�เสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานท่ีตนสังกัด ตัวอย�างเช�น การใช�
ตําแหน�งหน�าท่ีทําให�หน�วยงานทําสัญญาซ้ือสินค�าจากบริษัทของตน หรือจ�างบริษัทของตนเปGนท่ีปรึกษา หรือ
ซ้ือท่ีดินของตนเองในการจัดสร�างสํานักงาน สถานการณ�เช�นนี้เกิดบทบาทท่ีขัดแย�ง เช�น เปGนท้ังผู�ซ้ือและผู�ขาย
ในเวลาเดียวกัน 
  3) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน�งหน�าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post – employment) 
หมายถึง การท่ีบุคคลลาออกจากหน�วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน เช�น ผู�บริหารหรือเจ�าหน�าท่ีขององค�การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปทํางานในบริษัท
ผลิตหรือขายยา หรือผู�บริหารกระทรวงคมนาคมหลังเกษียณลาออกไปทํางานเปGนผู�บริหารของบริษัทธุรกิจ
สื่อสาร 
  4) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได�หลาย
ลักษณะ เช�น ผู�ดํารงตําแหน�งสาธารณะต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีเปGนการแข�งขันกับหน�วยงานหรือองค�การ
สาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ�างเปGนท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยตําแหน�งในราชการสร�างความน�าเชื่อถือ
ว�าโครงการของผู�ว�าจ�างจะไม�มีปEญหาติดขัดในการพิจารณาตากหน�วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู� หรือ ในกรณี                   
ท่ีเปGนผู�ตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงานพิเศษเปGนท่ีปรึกษาหรือเปGนผู�ทําบัญชีให�กับบริษัทท่ีต�องถูก
ตรวจสอบ 
  5) การรู�ข�อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ�ท่ีผู�ดํารงตําแหน�งสาธารณะ                 
ใช�ประโยชน�จากการรู�ข�อมูลภายในเพ่ือประโยชน�ของตนเอง เช�น ทราบว�ามีการตัดถนนผ�านบริเวณใด ก็จะเข�า
ไปซ้ือท่ีดินนั้นเพ่ือเก็งกําไรและขายให�กับรัฐในราคาท่ีสูง 
  6) การใช�ทรัพย�สินของราชการเพ่ือประโยชน�ธุรกิจส�วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช�น การนําเครื่องใช�สํานักงานต�าง ๆ กลับไปใช�ท่ีบ�าน การนํารถยนต�
ราชการไปใช�ส�วนตัว 
  7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน�ทางการเมือง (Pork – barreling) 
เช�นการท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพ้ืนท่ีหรือบ�านเกิดของตนเอง หรือการใช�งบประมาณสาธารณะ                        
เพ่ือหาเสียง 
  8) การใช�ตําแหน�งหน�าท่ีแสวงหาประโยชน�แก�เครือญาติหรือพวกพ�อง (Nepotism) หรือ
อาจจะเรียกว�า ระบบอุปถัมภ�พิเศษ  เช�น การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐใช�อิทธิพลหรือใช�อํานาจหน�าท่ีทําให�หน�วยงาน
ของตนเข�าทําสัญญากับบริษัทของพ่ีน�องของตน 
  9) การใช�อิทธิพลเข�าไปมีผลต�อการตัดสินใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐ หรือ หน�วยงานของรัฐอ่ืน 
(Influence) เ พ่ือให�เ กิดประโยชน�แก�ตนเองหรือพวกพ�อง เช�น เจ�าหน�าท่ีของรัฐใช� ตําแหน�ง ท่ีข�มขู�
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�หยุดทําการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติตน 
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   3.4 แก� “ทุจริต” ต�องคิดแยกแยะ 
      1) การท่ีประโยชน�ส�วนตนขัดกับประโยชน�ส�วนรวมทําให�ประโยชน�ส�วนรวมต�องตกไปเปGน

ประโยชน�ส�วนตน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีมี “ระบบการคิด” ท่ีไม�ถูกต�อง  เนื่องจากคนไทยมีฐานคิดในลักษณะ
บูรณาการ คือ ไม�สามารถแยกแยะระหว�างเรื่องส�วนตัวกับเรื่องส�วนรวมออกจากกันได�อย�างสิ้นเชิง มีฐานคิด                 
ในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมืองหรือ มีพฤติกรรมการใช�จ�ายเงินสุรุ�ยสุร�ายทําให�
รายรับไม�สมดุลกับรายจ�ายและมีความจําเปGนในการรักษาตัวรอดและยึดถือค�านิยมของสังคมท่ีเน�นเรื่องวัตถุ
นิยม นอกจากนี้ โครงสร�างการบริหารและระบบการตรวจสอบถ�วงดุลยังไม�มีประสิทธิภาพ และตัวบทกฎหมาย
ท่ีมีอยู�ยังไม�ตอบสนองต�อสภาพปEญหาหรือยังไม�เพียงพอต�อการ “ป1องกัน” และ “ปราบปราม” ผู�ท่ีกระทําผิด
หรือคิดท่ีจะกระทําผิดท่ีเอ้ือต�อการมีผลประโยชน�ทับซ�อนเท�าท่ีควร 

 2)  การนําระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช�แยกแยะการแก� 
“ทุจริต” 

        (1) ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system)  หมายถึง ระบบเลขท่ีมีตัวเลข 10 ตัว คือ 
0,  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9  เปGนระบบคิดเลขท่ีเราใช�ในชีวิตประจําวันกันมาต้ังแต�จําความกันได�          
ไม�ว�าจะเปGนการใช�บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช�วยให�เกิดความเข�าใจท่ีตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล�อง
กับระบบ “Analog” ท่ีใช�ค�าต�อเนื่องหรือสัญญาณซ่ึงเปGนค�าต�อเนื่อง หรือแทนความหมายของข�อมูลโดยการใช�
ฟEงชั่นท่ีต�อเนื่อง หรือ Continuous  

        “การปฏิบัติงานแบบใช�ระบบคิดฐานสิบ (Analog)”  คือการท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ยังมีระบบ                  
การคิดท่ียังแยกเรื่องตําแหน�งหน�าท่ีกับเรื่องส�วนตนออกจากกันไม�ได� นําประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�
ส�วนรวมมาปะปนกันไปหมดแยกแยะไม�ออกว�าสิ่งไหนคือประโยชน�ส�วนตนสิ่งไหนคือประโยชน�ส�วนรวม                   
นําบุคลากรหรือทรัพย�สินของราชการมาใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก�ประโยชน�ส�วนตน 
เครือญาติ หรือพวกพ�อง เหนือกว�าประโยชน�ของส�วนรวมหรือของหน�วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน�จาก
ตําแหน�งหน�าท่ีราชการ กรณีเกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม จะยึดประโยชน�ส�วนตน
เปGนหลัก 

  (2) ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบเลขท่ีมีสัญลักษณ�                   
เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย�) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคล�องกับการทํางานระบบ Digital ท่ีมีลักษณะการทํางานภายใน                  
เพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete 

        “การปฏิบัติงานแบบใช�ระบบคิดฐานสอง (Digital)” คือ การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐมีระบบ                   
การคิดท่ีสามารถแยกเรื่องตําแหน�งหน�าท่ีกับเรื่องส�วนตนออกจากกัน แยกออกอย�างชัดเจนว�าสิ่งไหนถูกสิ่งไหน
ผิด สิ่งไหนทําได�สิ่งไหนทําไม�ได� สิ่งไหนคือประโยชน�ส�วนตนสิ่งไหนคือประโยชน�ส�วนรวมไม�นํามาปะปนกัน                     
ไม�นําบุคลากรหรือทรัพย�สินของราชการมาใช�เพ่ือประโยชน�ส�วนตน ไม�เบียดบังราชการ เห็นแก�ประโยชน�
ส�วนรวมหรือของหน�วยงานเหนือกว�าประโยชน�ของส�วนตน เครือญาติ และพวกพ�อง ไม�แสวงหาประโยชน�จาก
ตําแหน�งหน�าท่ีราชการ ไม�รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากการปฏิบัติหน�าท่ี กรณีเกิดการขัดกันระหว�าง
ประโยชน�ส�วนตนและประโยชน�ส�วนรวม จะยึดประโยชน�ส�วนรวมเปGนหลัก  

   3.5 การวิเคราะห�ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�                     
ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมของสํานักงาน ป.ป.ช. 
  คณะทํางานวิเคราะห�เสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนของสํานักงาน 
ป.ป.ช. ได�วิเคราะห�ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the tread way Commission) ซ่ึงเปGนการวิเคราะห�ระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�                    
ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม รวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน โดยกําหนดเกณฑ�การประเมินมาตรฐานท่ีจะ 
ใช�ในการประเมินความเสี่ยง ได�แก� ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของ



7 

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดขอนแก�น 

ผลกระทบ (Impact) เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยง โดยมีข้ันตอน              
การดําเนินการ ดังนี้ 
 1) กําหนดเหตุการณ�ความเสี่ยง 
 2) ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต�าง ๆ ตามตารางคะแนนโดยกําหนดระดับท่ีเหมาะสมกับประเด็น
ความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพ่ือให�ทราบถึงความรุนแรงและความสําคัญโดยพิจารณาจาก 
     (1) โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากน�อยเพียงใด 
     (2) ผลกระทบของความเสี่ยงหากเหตุการณ�นั้น ๆ จะก�อให�เกิดความเสียหายในระดับใด 
 3) การวิเคราะห�ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงจะบ�งบอกถึงระดับความสําคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต�ละสาเหตุ 
 4) นําผลการวิเคราะห�ความเสี่ยงท่ีได�มาจัดทําตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ�มของความ
เสี่ยงเข�ากับรูปแบบของความเสี่ยง 
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บทท่ี 4 
มาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกัน 

ระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมของจังหวัดขอนแก�น 
      จังหวัดขอนแก�นได�นําผลการวิเคราะห�ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดข้ึนการขัดกัน
ระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมท้ัง 9 รูปแบบ ของสํานักงาน ป.ป.ช. มาเปGนแนวทางกําหนด
มาตรการป1องกันผลประโยชน�ทับซ�อน (CONFLICT OF INTEREST) สําหรับข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�าง 
จังหวัดขอนแก�น ดังนี้ 
   4.1 มาตรการป�องกันกรณีการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด 
  1) บุคลากรของจังหวัดขอนแก�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดโดยเคร�งครัด ได�แก� 
      (1) มาตรา 103 แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป1องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 ได�บัญญัติห�ามเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ดําเนินกิจการท่ีเปGนการขัดกันระหว�างประโยชน�                  
ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม 
   (2) ประกาศคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่อง หลักเกณฑ�                    
การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
  2) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นกําหนดนโยบายการให�หรือการรับของขวัญของบุคลากร                        
ในหน�วยงาน มีการสร�างจิตสํานึกท่ีดีในการแยกแยะประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม โดยแสดง
เจตนารมณ�ในการงดให�หรือรับของขวัญโดยชัดเจนด�วยวิธีการต�าง ๆ เช�น ประกาศเจตนารมณ�โดยผู�บริหาร
สูงสุดขององค�กรและเผยแพร�ประชาสัมพันธ�ตามช�องทางต�าง ๆ เพ่ือให�ประชาชนผู�มาติดต�อราชการกับ                     
หน�วยงานรับทราบเจตนารมณ�ในการงดรับของขวัญ ของฝากใด ๆ เพ่ือป1องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก
ผลประโยชน�ทับซ�อน 
  3) หัวหน�าหน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องตระหนักและให�ความสําคัญ รวมท้ังกํากับดูแล
ตรวจสอบ ติดตามมิให�ผู�ใต�บังคับบัญชากระทําการใด ๆ ในการรับทรัพย�สินหรือ ประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือป1องกัน
ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชน�ทับซ�อน 
   4.2 มาตรการป�องกันกรณีการเบิกจ�ายเงินของทางราชการ 
 1) บุคลากรของจังหวัดขอนแก�นต�องปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศท่ีเก่ียวข�องกับ                        
การเบิกจ�ายเงินของทางราชการ เช�น ค�าเช�าบ�าน ค�าท่ีพักในการเดินทางไปราชการ ค�าน้ํามัน เบ้ียประชุม ฯลฯ 
โดยเคร�งครัด  
 2) การเบิกจ�ายเงินของทางราชการเพ่ือดําเนินการใด ๆ ผู�มีอํานาจหรือหัวหน�าหน�วยงาน                       
ต�องพิจารณาให�ความสําคัญในเรื่องความเหมาะสม และหลักความคุ�มค�าท่ีสัมพันธ�กับภารกิจงาน/ลักษณะงาน               
เวลาในการไปปฏิบัติราชการ จํานวนเจ�าหน�าท่ีท่ีออกไปปฏิบัติราชการในแต�ละครั้ง ตามความจําเปGนของ                 
การปฏิบัติราชการในแต�ละกรณี ท้ังนี้ เพ่ือให�เกิดผลประโยชน�ต�อประเทศชาติและประชาชนเปGนสําคัญ 
 3) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องจัดให�มีคู�มือ และเผยแพร�ระเบียบท่ีเก่ียวข�องกับการเบิก
จ�ายเงินของทางราชการในกรณีต�าง ๆ เพ่ือให�บุคลากรในสังกัด ซ่ึงได�รับการบรรจุใหม� หรือจัดทําเปGนหลักสูตร                  
การอบรมเชิงปฏิบัติการให�แก�เจ�าหน�าท่ีผู�เก่ียวข�อง ท้ังในส�วนกลางและส�วนภูมิภาค หรือกลุ�มเป1าหมายอ่ืน ๆ 
เปGนต�น 
 
 
 
 



9 

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดขอนแก�น 

  4.3 มาตรการป�องกันกรณีการใช�อํานาจหน�าท่ี 
  บุคลากรในจังหวัดขอนแก�นทุกระดับต�องให�ความสําคัญในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน                   
ต�องแยกเรื่องส�วนตัวออกจากประเด็นการทํางาน ต�องคํานึงถึงความเหมาะสมและหลักความคุ�มค�าท่ีสัมพันธ�กับ
ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในกรณีการไปปฏิบัติราชการนอกพ้ืนท่ี ต�องคํานึงถึงผลประโยชน�ของประเทศชาติ      
และประชาชนเปGนสําคัญ โดยยึดหลักการทํางาน “ซ่ือสัตย� เปGนธรรม มืออาชีพ” และต�องปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบโดยเคร�งครัด  
  4.4 มาตรการป�องกันกรณีการใช�ทรัพย�สินของทางราชการ 
             1) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องจัดให�มีระเบียบ/หลักเกณฑ�เก่ียวกับการใช�ทรัพย�สินของ                  
ทางราชการ และอาจให�มีการจัดทําเปGนคู�มือการปฏิบัติงาน/ระเบียบการใช�วัสดุอุปกรณ�หรือทรัพย�สินของ                  
ทางราชการรวมท้ังเผยแพร�ระเบียบท่ีเก่ียวข�องให�กับบุคลากรในสังกัดได�รับทราบ และยึดเปGนแนวทาง
ดําเนินการท่ีถูกต�องและเปGนมาตรฐานความเข�าใจตรงกัน 
  2) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องจัดให�มีแผนการควบคุมการใช�ทรัพยากร/วัสดุอุปกรณ�
สํานักงาน มีการประมาณการใช�ทรัพยากรให�มีความเหมาะสม และมีความสมดุลกับภารกิจงาน ผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  3) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องจัดให�มีการอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปรับ
ทัศนคติ สร�างฐานความคิดในเรื่องการแยกแยะระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมให�แก�
บุคลากรในสังกัด  
  4) หัวหน�าหน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องให�ความสําคัญและดํารงตนเปGนแบบอย�างท่ีดี                   
ในการปฏิบัติงานแก�บุคลากรในสังกัด รวมท้ังต�องให�ความสําคัญและสอดส�องดูแลมิให�มีการใช�ทรัพย�สินของ
ทางราชการในลักษณะเปGนไปเพ่ือประโยชน�ส�วนตัว ท้ังนี้ หากพบว�าผู�ใดกระทําการใช�ทรัพย�สินของทางราชการ
ในลักษณะเปGนไปเพ่ือประโยชน�ส�วนตัวจะต�องพิจารณาปรับปรุงแก�ไขให�เปGนไปอย�างถูกต�องและเหมาะสม                  
เพ่ือประโยชน�ต�อทางราชการ 
  4.5 มาตรการป�องกันกรณีการมีพฤติกรรมท่ีอาจเข�าข�ายเปiนการขัดกันระหว�างประโยชน�                    
ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมในกรปฏิบัติงาน 
  1) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องมีการสร�างจิตสํานึกท่ีดีให�กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให�เกิด                   
ความตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม ซ่ึงอาจก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�
ส�วนรวม 
  2) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องบังคับใช�ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข�องอย�างเคร�งครัด รวมท้ัง
อบรมสร�างความรู� ความเข�าใจเพ่ือให�บุคลากรในสังกัดได�รับทราบถึงข�อบังคับ และให�ความสําคัญต�อจริยธรรม
ในการดํารงตน จริยธรรมในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ 
  3) หัวหน�าหน�วยงานและคณะกรรมการจริยธรรมประจําหน�วยงาน ร�วมกันศึกษา วิเคราะห� 
สถานการณ�การทุจริต ภารกิจหลักของหน�วยงาน (สถิติเรื่องร�องเรียน ข�อมูลจากการตรวจสอบของหน�วยงาน
ภายในและภายนอก การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ                   
ทางราชการ พ.ศ. 2558 ตลอดจนข�อมูลสภาพแวดล�อมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง) เพ่ือทราบจุดอ�อน/จุดแข็ง แนวโน�ม                   
ท่ีมีความเสี่ยงหรือโอกาสท่ีอาจเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนในหน�วยงาน และพิจารณากรอบแนวทางในการป1องกัน            
ความเสี่ยงผลประโยชน�ทับซ�อนในหน�วยงานอย�างเหมาะสม 
  4) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องจัดให�มีสถานท่ีท่ีมีความเหมาะสมสําหรับบุตรหลานของ
บุคลากรในสังกัดเพ่ือมิให�เกิดการรบกวนการปฏิบัติงานของผู�อ่ืน 
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  4.6 มาตรการป�องกันกรณีการใช�อิทธิพลในตําแหน�งหน�าท่ีราชการ 
  1) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องสร�างจิตสํานึกท่ีดีให�กับบุคลากรในสังกัด เพ่ือให�เกิด                       
ความตระหนักถึงพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสม ซ่ึงอาจก�อให�เกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�
ส�วนรวม 
  2) หน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องสร�างความรู� ความเข�าใจต�อประชาชน เผยแพร�ช�องทาง                   
การตรวจสอบการร�องเรียนพฤติกรรมท่ีไม�เหมาะสมของบุคลากรในสังกัด เพ่ือสร�างเครือข�ายภาคประชาชน                    
ให�มีส�วนรวมในการตรวจสอบ สอดส�องดูแลมิให�มีการใช�อิทธิพลเพ่ือแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ อันอาจทําให�
เกิดการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม 
  3) หัวหน�าหน�วยงานในจังหวัดขอนแก�นต�องติดตาม กํากับ ควบคุมดูแล และตรวจสอบ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอย�างใกล�ชิด และในกรณีท่ีมีเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานโดยมิชอบใด ๆ ต�องมีการดําเนินการตรวจสอบด�วยความรวดเร็ว และเปGนธรรม 
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บทท่ี 5  
กฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวม  

 5.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  
   มาตรา 100 ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดดําเนินกิจการ ดังต�อไปนี้  
   (1) เปGนคู�สัญญาหรือมีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญาท่ีทํากับหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น
ปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเปGนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
   (2) เปGนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีเข�าเปGนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐท่ี
เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเปGนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี 
   (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน�วยงานราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส�วนท�องถ่ิน หรือเข�าเปGนคู�สัญญากับหน�วยงานราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส�วนท�องถ่ินอันมีลักษณะเปGนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ�อม หรือเปGนหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�น
ในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข�าเปGนคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว 
   (4) เข�าไปมีส�วนได�เสียในฐานะเปGนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ�างในธุรกิจของ
เอกชน ซ่ึงอยู�ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น                 
สังกัดอยู� หรือปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะเปGนเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย�งต�อประโยชน�ส�วนรวม หรือประโยชน�ของทางราชการ หรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น ั้น 
 เจ�าหน�าท่ีของรัฐตําแหน�งใดท่ีต�องห�ามให�ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให� เปGนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให�นําบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าหน�าท่ีรัฐ ตามวรรคสอง                   
โดยให�ถือว�าการดําเนินกิจการของคู�สมรสดังกล�าว เปGนการดําเนินกิจการของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ  
   มาตรา 103 ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน� อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และ
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
      บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของผู�ซ่ึงพ�นจากการ
เปGนเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองป_ด�วยอนุโลม 
 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว�ในหมวดนี้ให�ถือเปGนความผิดฐานทุจริตต�อหน�าท่ีหรือ
ความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหน�าท่ีในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ด�วย  

 มาตรา 122 เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดฝfาฝgนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103  
ต�องระวางโทษ จําคุกไม�เกินสามป_ หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

     กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดพิสูจน�ได�ว�าตนมิได�รู�เห็น
ยินยอมด�วยในการท่ีคู�สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให�ถือว�าผู�นั้นไม�มีความผิด  
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5.2 ประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วย                       
การป1องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ                   
จึงกําหนดหลักเกณฑ�และจํานวนทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได�                         
โดยธรรมจรรยาไว� ดังนี้   
 ข�อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว�า การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากญาติหรือบุคคลท่ีให�กันในโอกาสต�าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให�กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  
 “ญาติ” หมายความว�า ผู�บุพการี ผู�สืบสันดาน พ่ีน�องร�วมบิดามารดาหรือร�วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป1า น�า อา คู�สมรส ผู�บุพการีหรือผู�สืบสันดานของคู�สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู�รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน�อ่ืนใด” หมายความว�า สิ่งท่ีมูลค�า ได�แก� การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝ~กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข�อ 4 ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใด รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดอันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห�งกฎหมาย  เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศนี้ 
 ข�อ 5 เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได� ดังต�อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงให�โดยเสน�หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซ่ึงมิใช�ญาติ มีราคาหรือมูลค�าในการรับจาก         
แต�ละบุคคล แต�ละโอกาสไม�เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีการให�นั้น เปGนการให�ในลักษณะให�กับบุคคลท่ัวไป  
 ข�อ 6 การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากต�างประเทศ ซ่ึงผู�ให�มิได�ระบุให�เปGนของส�วนตัว 
หรือมีราคาหรือมูลค�าเกินกว�าสามพันบาท ไม�ว�าจะระบุเปGนของส�วนตัวหรือไม� แต�มีเหตุผลความจําเปGน                    
ท่ีจะต�องรับไว�เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นรายงาน
รายละเอียด ข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว                       
หากผู�บังคับบัญชาเห็นว�า ไม�มีเหตุท่ีจะอนุญาตให�เจ�าหน�าท่ีผู�นั้นยึดถือทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวนั้นไว�
เปGนประโยชน�ส�วนบุคคล ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส�งมอบทรัพย�สินให�หน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น
สังกัดทันที 
 ข�อ 7 การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีไม�เปGนไปตามหลักเกณฑ� หรือมีราคาหรือมีมูลค�า
มากกว�าท่ีกําหนดไว�ในข�อ 5 ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับมาแล�ว โดยมีความจําเปGนอย�างยิ่งท่ีต�องรับไว�เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดต�อผู�บังคับบัญชา ซ่ึงเปGนหัวหน�าส�วนราชการ ผู�บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงาน สถาบัน หรือองค�กรท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด โดยทันที                     
ท่ีสามารถกระทําได� เพ่ือให�วินิจฉัยว�ามีเหตุผลความจําเปGน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ผู�นั้นรับทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นไว�เปGนสิทธิของตนหรือไม�  
 ในกรณีท่ีผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานหรือสถาบัน หรือองค�กร                           
ท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัด มีคําสั่งว�าไม�สมควรรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าว ก็ให�คืนทรัพย�สิน                         
หรือประโยชน�นั้นแก�ผู�ให�ทันที ในกรณีท่ีไม�สามารถคืนให�ได� ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส�งมอบทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�ดังกล�าว ให�เปGนสิทธิของหน�วยงานท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยเร็ว  
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 เม่ือได�ดําเนินการตามความในวรรคสองแล�ว ให�ถือว�าเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นไม�เคยได�รับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�ดังกล�าวเลย 
 ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนึ่งเปGนผู�ดํารงตําแหน�งผู�บังคับบัญชา                   
ซ่ึงเปGนหัวหน�าส�วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท�า หรือเปGนกรรมการหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปGนกรรมการหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน�วยงานหรือสถาบัน หรือเปGนกรรมการหรือผู�บริหารสูงสุด
ของหน�วยงานภาครัฐ ให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นผู�มีอํานาจแต�งต้ัง
ถอดถอน ส�วนผู�ดํารงตําแหน�งประธานกรรมการและกรรมการในองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู�ดํารงตําแหน�ง  
ท่ีไม�มีผู�บังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนให�แจ�งต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง  
 ในกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินตามวรรคหนึ่ง เปGนผู�ดํารงตําแหน�งสมาชิกสภาผู�แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิตสภาท�องถ่ิน ให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�เท�านั้นต�อประธานสภาผู�แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท�องถ่ินท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ                 
ผู�นั้นเปGนสมาชิก แล�วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 ข�อ 8 หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้                   
ให�ใช�บังคับแก�ผู�ซ่ึงพ�นจากการเปGนเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วไม�ถึงสองป_ด�วย 
 
 5.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการให�หรือรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
 คณะรัฐมนตรีได�เคยมีมติเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในการให�ของขวัญและรับของขวัญของเจ�าหน�าท่ี   
ของรัฐไว�หลายครั้ง เพ่ือเปGนการเสริมสร�างค�านิยมให�เกิดการประหยัด มิให�มีการเบียดเบียนข�าราชการ                        
โดยไม�จําเปGน และสร�างทัศนคติท่ีไม�ถูกต�อง เนื่องจากมีการแข�งขันกันให�ของขวัญในราคาแพง ท้ังยังเปGน
ช�องทางให�เกิดการประพฤติมิชอบอ่ืน ๆ ในวงราชการอีกด�วย และในการกําหนดจรรยาบรรณของเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐประเภทต�าง ๆ ก็มีการกําหนดในเรื่องทํานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป1องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห�งชาติ ได�ประกาศกําหนดหลักเกณฑ�และจํานวนท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได� ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล�านั้นและกําหนดเปGนหลักเกณฑ�การปฏิบัติ              
ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐในการให�ของขวัญและรับของขวัญไว�เปGนการถาวรมีมาตรฐานอย�างเดียวกัน และมีความชัดเจน
เพ่ือเสริมมาตรการของคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติให�เปGนผลอย�างจริงจัง ท้ังนี้ 
เฉพาะในส�วนท่ีคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติไม�ได�กําหนดไว�  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน                      
พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี วางระเบียบไว� ดังนี้ 
 ข�อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “ของขวัญ” หมายความว�า เงิน ทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให�แก�กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และ                  
ให�ความความรวมถึง ทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให�เปGนรางวัล ให�โดยเสน�หาหรือเพ่ือการสงเคราะห� หรือ
ให�เปGนสินน้ําใจ การให�สิทธิพิเศษ ซ่ึงมิใช�เปGนสิทธิท่ีจัดไว�สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได�รับการลดราคาทรัพย�สิน 
หรือการให�สิทธิพิเศษในการได�รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค�าใช�จ�ายในการเดินทางหรือ
ท�องเท่ียว ค�าท่ีพัก ค�าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม�ว�าจะเปGนบัตร ต๋ัว หรือลักฐานอ่ืนใด                 
การชําระเงิน 
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ตัวอย�าง 
การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมในรูปแบบต�าง ๆ 

 1. การรับผลประโยชน�ต�าง ๆ  
     1.1 นายเอ ข�าราชการชั้นผู�ใหญ� ได�เดินทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีจังหวัด ก.  ซ่ึงในวันดังกล�าว 
นายบี  นายก อบต. ได�มอบงาช�างจํานวนหนึ่งคู�ให�แก�นายเอ เพ่ือเปGนของท่ีระลึก นายเอ ได�มอบงาช�างดังกล�าว
ให�หน�วยงานต�นสังกัด ตรวจสอบมูลค�าพร�อมท้ังดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย แต�ต�อมา นายเอ 
พิจารณาแล�วเห็นว�า ไม�สมควรรับงาช�างดังกล�าวไว� จึงเร�งให�ทางหน�วยงานต�นสังกัดคืนงานช�างให�แก�นายบี 
   ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป1องกันและปราบปรามการทุจริต                    
พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีรัฐ พ.ศ. 2543 ข�อ 7 ประกอบข�อ 5 (2) ได�กําหนดว�า 
เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดได�รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�ญาติซ่ึงมีมูลค�าเกินกว�าสามพันบาท 
แล�วประสงค�จะรับทรัพย�สินนั้นไว�เปGนสิทธิของตน จะต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สิน
นั้นต�อผู�บังคับบัญชา หรือผู�มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภาผู�แทนราษฎร 
หรือประธานวุฒิสภา หรือสภาท�องถ่ินแล�วแต�กรณี ในทันทีท่ีสามารถกระทําได� เพ่ือให�วินิจฉัยว�ามีเหตุผล                    
ความจําเปGนความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้น รับทรัพย�สินนั้นไว�เปGนสิทธิของตนหรือไม� 
  เม่ือข�อเท็จจริงในเรื่องนี้ปรากฏว�า เม่ือนายเอ ข�าราชการชั้นผู�ใหญ�ได�รับงาช�างแล�ว ได�ส�งให�
หน�วยงานต�นสังกัดตรวจสอบมูลค�า พร�อมท้ังดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย แต�ต�อมานายเอ 
พิจารณาเห็นว�า ไม�สมควรรับงาช�างดังกล�าวไว� จึงส�งคืนให�นายบี ไป โดยใช�ระยะเวลาในการตรวจสอบระเบียบ
แนวทางปฏิบัติและข�อมูลท่ีเ ก่ียวข�องเ พ่ือความรอบคอบ และส�งคืนงาช�างแก�นายบี ภายใน  3 วัน                           
จากข�อเท็จจริง จึงฟEงได�ว�านายเอ มิได�มีเจตนาหรือมีความประสงค�ท่ีจะรับงาช�างนั้นไว�เปGนสิทธิของตน                     
แต�อย�างใด 
 1.2  การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐรับของขวัญจากผู�บริหารของบริษัทเอกชนเพ่ือช�วยให�บริษัทเอกชน
รายนั้น ชนะการประมูลรับงานขนาดใหญ�ของรัฐ 
 1.3 การท่ีบริษัทแห�งหนึ่งให�ของขวัญเปGนทองคํามูลค�ามากกว�า 10 บาท แก�เจ�าหน�าท่ีในป_ท่ีผ�านมา 
และป_นี้เจ�าหน�าท่ีเร�งรัดคืนภาษีให�กับบริษัทนั้นเปGนกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให�ก�อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว�า                     
จะได�รับของขวัญอีก 
 1.4 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐไปเปGนคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจและได�รับ
ความบันเทิงในรูปแบบต�าง ๆ จากบริษัทเหล�านั้น ซ่ึงมีผลต�อการให�คําวินิจฉัยหรือข�อเสนอแนะท่ีเปGนธรรม                
หรือเปGนไปในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน�ต�อบริษัทผู�ให�นั้น ๆ  
 1.5 เจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับชุดไม�กอล�ฟจากผู�บริหารของบริษัทเอกชนเม่ือต�องทํางานท่ีเก่ียวข�อง
กับบริษัทเอกชนแห�งนั้น ก็ช�วยเหลือให�บริษัทนั้นได�รับสัมปทาน เนื่องจากรู�สึกว�าควรตอบแทนท่ีเคยได�รับ
ของขวัญมา 
 2. การทําธุรกิจกับตนเองหรือเปiนคู�สัญญา 
  2.1 นิติกร ฝfายกฎหมายและเร�งรัดภาษีอากรค�าง สํานักงานสรรพากรจังหวัดในส�วนภูมิภาค              
หารายได�พิเศษโดยการเปGนตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัทเอกชนได�อาศัยโอกาสท่ีตนปฏิบัติหน�าท่ี เร�งรัด
ภาษีอากรค�างผู�ประกอบการรายหนึ่งหาประโยชน�ให�แก�ตนเองด�วยการขายประกันชีวิตให�แก�หุ�นส�วนผู�จัดการ
ของผู�ประกอบการดังกล�าว รวมท้ังพนักงานของผู�ประกอบการนั้นอีกหลายคน ในขณะท่ีตนกําลังดําเนินการ
เร�งรัดภาษีอากรค�าง พฤติการณ�ของเจ�าหน�าท่ีดังกล�าวเปGนการอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีราชการของตนหาประโยชน�
ให�แก�ตนเอง เปGนความผิดวินัยอย�างไม�ร�ายแรง ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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  2.2 การท่ีเจ�าหน�าท่ีในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ�างทําสัญญาให�หน�วยงานต�นสังกัดซ้ือคอมพิวเตอร�
สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ�นส�วนอยู� 
  2.3 ผู�บริหารหน�วยงานทําสัญญาเช�ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซ่ึงเปGนของเจ�าหน�าท่ีหรือ
บริษัทท่ีผู�บริหารมีหุ�นส�วนอยู� 
  2.4 การท่ีผู�ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปGนท่ีปรึกษา หรือเปGนผู�ทําบัญชีให�กับบริษัท                     
ท่ีต�องถูกตรวจสอบ 
  2.5 ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมูลซ้ือท่ีดินย�านรัชดาภิ เษกใกล�กับศูนย�วัฒนธรรม                     
แห�งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟg�นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการกํากับดูแลของธนาคาร                         
แห�งประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีในฐานะ
เจ�าพนักงานมีหน�าท่ีดูแลกิจการของกองทุนฯ ได�ลงนามยินยอมในฐานะคู�สมรสให�ภรรยาประมูลซ้ือท่ีดินและ          
ทําสัญญาซ้ือขายท่ีดิน ส�งผลให�เปGนคู�สัญญาหรือมีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญาซ้ือท่ีดินโฉนดแปลงดังกล�าว อันเปGน
การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกระประโยชน�ส�วนรวม เปGนการฝfาฝgนต�อกฎหมาย มีความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป1องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 

 3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน�งหน�าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณ  
 3.1 อดีตผู�อํานวยการโรงพยาบาลแห�งหนึ่งเพ่ิงเกษียณอายุราชการ ไปทํางานเปGนท่ีปรึกษา                    
ในบริษัทผลิตหรือขายยา โดยใช�อิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน�งในโรงพยาบาลดังกล�าว ให�โรงพยาบาลซ้ือยา
จากบริษัทท่ีตนเองเปGนท่ีปรึกษาอยู� พฤติการณ�เช�นนี้มีมูลความผิดท้ังทางวินัยและทางอาญาฐานเปGนเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�าใดในพฤติการณ�ท่ีอาจทําให�ผู�อ่ืนตนมีตําแหน�งหรือหน�าท่ี ท้ังท่ีตนมิได�มี
ตําแหน�งหรือหน�าท่ีนั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป1องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 
 3.2 การท่ีผู�บริหารหรือเจ�าหน�าท่ีขององค�กรด�านเวชภัณฑ�และสุขภาพออกจากราชการไปทํางาน                 
ในบริษัทผลิตหรือขายยา 

 3.3 การท่ีผู�บริหารหรือเจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานท่ีเกษียณแล�วใช�อิทธิพลท่ีเคยดํารงตําแหน�ง                 
ในหน�วยงานรัฐ รับเปGนท่ีปรึกษาให�บริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดต�อประสานงาน โดยอ�างว�าจะได�ติดต�อ                  
กับหน�วยงานรัฐได�อย�างราบรื่น 
 3.4 การว�าจ�างเจ�าหน�าท่ีผู�เกษียณมาทํางานในตําแหน�งเดิมท่ีหน�วยงานเดิม โดยไม�คุ�มค�ากับ
ภารกิจท่ีได�รับมอบหมาย  

 4. การทํางานพิเศษ 
 4.1 เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบภาษี 6 สํานักงานสรรพากรจังหวัดในส�วนภูมิภาคได�จัดต้ังบริษัทรับจ�าง                   
ทําบัญชีและให�คําปรึกษาเก่ียวกับภาษีและมีผลประโยชน�เก่ียวกับบริษัท โดยรับจ�างทําบัญชีและยื่นแบบแสดง
รายการให�ผู�เสียภาษีในเขตจังหวัดท่ีรับราชการอยู� และจังหวัดใกล�เคียง กลับมีพฤติการณ�ช�วยเหลือผู�เสียภาษีให�
เสียภาษีน�อยกว�าความเปGนจริง และรับเงินค�าภาษีอากรจากผู�เสียภาษีบางรายแล�ว  มิได�นําไปยื่นแบบแสดง
รายการชําระภาษีให� พฤติการณ�ของเจ�าหน�าท่ีดังกล�าว เปGนการไม�ปฏิบัติตามข�อบังคับกรมสรรพากรว�าด�วย 
จรรยาข�าราชการ กรมสรรพากร พ.ศ. 2559 ข�อ 9 (7) (8)  และอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีราชการของตนหา
ประโยชน�ให�แก�ตนเอง เปGนความผิดวินัยอย�างไม�ร�ายแรงตามมาตรา 83 (3) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อีกท้ังเปGนการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ เพ่ือให�เกิดความเสียหายแก�                       
ทางราชการโดยร�ายแรง และปฏิบัติหน�าท่ีราชการโดยทุจริต และยังกระทําการอันได�ชื่อว�าเปGนผู�ประพฤติ                    
ชั่วอย�างร�ายแรง เปGนความผิดวินัยอย�างร�ายแรง ตามมาตรา 85 (1) และ (4) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
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 4.2 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐอาศัยตําแหน�งหน�าท่ีทางราชการรับจ�างเปGนท่ีปรึกษาโครงการ เพ่ือให�
บริษัทเอกชนท่ีว�าจ�างนั้นมีความน�าเชื่อถือมากกว�าบริษัทคู�แข�ง  
 4.3 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐไม�ทํางานท่ีได�รับมอบหมายจากหน�วยงานอย�างเต็มท่ี แต�เอาเวลา                        
ไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีอยู�นอกเหนืออํานาจหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจากหน�วยงานตามกฎหมาย 

 5. การรู�ข�อมูลภายใน  
  5.1 นายช�าง 5 แผนกชุมสายโทรศัพท�เคลื่อนท่ี องค�การโทรศัพท�แห�งประเทศไทย ได�นําข�อมูล
เลขหมายโทรศัพท�เคลื่อนท่ีระบบ 470 MHZ และระบบปลดล็อคไปขายให�แก�ผู�อ่ืน จํานวน 40 หมายเลข 
เพ่ือนําปรับจูนเข�ากับโทรศัพท�เคลื่อนท่ีท่ีนําไปใช�รับจ�างให�บริการโทรศัพท�แก�บุคคลท่ัวไป คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 มาตรา  157 และมาตรา 164 และ               
มีความผิดวินัย  ข�อบังคับองค�การโทรศัพท�แห�งประเทศไทยว�าด�วยการพนักงาน พ.ศ. 2536 ข�อ 44 และ 46 
            5.2 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐทราบข�อมูลโครงการตัดถนนเข�าหมู�บ�าน จึงบอกให�ญาติพ่ีน�องไปซ้ือ
ท่ีดินบริเวณโครงการดังกล�าว เพ่ือขายให�กับข�าราชการในราคาท่ีสูงข้ึน  
  5.3 การท่ีเจ�าหน�าท่ีหน�วยงานผู�รับผิดชอบโครงข�ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุ
อุปกรณ�ท่ีจะใช�ในการวางโครงข�ายโทรคมนาคม แล�วแจ�งข�อมูลให�กับบริษัทเอกชนท่ีตนรู�จัก เพ่ือให�ได�เปรียบ       
ในการประมูล 

 6. การใช�ทรัพย�สินของราชการเพ่ือประโยชน�ส�วนตน 
 6.1  คณบดีคณะแพทย�ศาสตร� ใช�อํานาจหน�าท่ีโดยทุจริต ด�วยการสั่งให�เจ�าหน�าท่ีนําเก�าอ้ี               
พร�อมผ�าคลุมเก�าอ้ี เครื่องถ�ายวิดีโอ เครื่องเลนวิดีโอ กล�องถ�ายรูป และผ�าเต�นท� นําไปใช�ในงานมงคลสมรสของ
บุตรสาว  รวมท้ังรถยนต� รถตู�ส�วนกลาง เพ่ือใช�รับส�งเจ�าหน�าท่ีเข�าร�วมพิธี และขนย�ายอุปกรณ�ท้ังท่ีบ�านพักและ
งานฉลองมงคลสมรสท่ีโรงแรม ซ่ึงล�วนเปGนทรัพย�สินของทางราชการ การกระทําของจําเลยนับเปGนการใช�
อํานาจโดยทุจริต เพ่ือประโยชน�ส�วนตนอันเปGนการเสียหายแก�รัฐ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได�ชี้มูลความผิดวินัย
และอาญา  ต�อมาเรื่องเข�าสู�กระบวนการในชั้นศาล ศาลพิเคราะห�พยานหลักฐานโจทก�แล�วเห็นว�า การกระทํา
ของจําเลยเปGนการทุจริตต�อตําแหน�งหน�าท่ีฐานเปGนเจ�าพนักงานมีหน�าท่ีซ้ือทําจัดการหรือรักษาทรัพย�ใด ๆ                       
ใช�อํานาจในตําแหน�งโดยทุจริต อันเปGนการเสียหายแก�รัฐและเปGนเจ�าพนักงานปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ                   
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 จึงพิพากษาให�จําคุก 5 ป_ และปรับ 20,000 บาท 
คําให�การรับสารภาพเปGนประโยชน�แก�การพิจารณาคดีลดโทษให�ก่ึงหนึ่ง คงจําคุกจําเลยไว� 2 ป_ 6 เดือน                  
และปรับ 10,000 บาท 
 6.2 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผู�มีหน�าท่ีขับรถยนต�ของส�วนราชการ นําน้ํามันในรถยนต�ไปขาย และ               
นําเงินมาไว�ใช�จ�ายส�วนตัว ทําให�ส�วนราชการต�องเสียงบประมาณเพ่ือซ้ือน้ํามันรถมากกว�าท่ีควรจะเปGน 
พฤติกรรมดังกล�าวถือเปGนการทุจริต เบียดบังผลประโยชน�ของส�วนรวมเพ่ือประโยชน�ของตนเอง และ                          
มีความผิดฐานลักทรัพย�  
 6.3 การท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผู�มีอํานาจอนุมัติให�ใช�รถราชการหรือการเบิกจ�ายค�าน้ํามันเชื้อเพลิง                   
นํารถยนต�ของส�วนราชการไปใช�ในกิจธุระส�วนตัว 

 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน�ในทางการเมือง 
 7.1 นายกองค�การบริหารส�วนตําบลแห�งหนึ่งรวมกับพวก แก�ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการการปรับปรุงและซ�อมแซมถนนคนเดินใหม� ในตําบลท่ีตนมีฐานเสียง โดยไม�ผ�านความเห็นชอบจาก           
สภาฯ  และตรวจรับงานท้ังท่ีไม�ถูกต�องตามแบบรูปรายการท่ีกําหนด รวมท้ังเม่ือดําเนินการแล�วเสร็จได�ติดต้ัง                   
ป1ายชื่อของตนและพวก การกระทําดังกล�าวมีมูลเปGนการกระทําการฝfาฝgนต�อความสงบเรียบร�อย หรือสวัสดิภาพ                   
ของประชาชน หรือละเลยไม�ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม�ชอบด�วยอํานาจหน�าท่ี มีมูลความผิดท้ังทางวินัย
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อย�างร�ายแรงและอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ�งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให�ผู�มี
อํานาจแต�งต้ังถอดถอน และสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังทราบ  
 7.2 การท่ีนักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนนสร�างสะพานลงในจังหวัด 
โดยใช�ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปGนชื่อสะพาน 
 7.3 การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ�านเกิดของตนเอง  

 8. การใช�ตําแหน�งหน�าท่ีแสวงหาประโยชน�แก�เครือญาติ 
  พนักงานสอบสวนละเว�นไม�นําบันทึกการจับกุมท่ีเจ�าหน�าท่ีตํารวจชุดจับกุมทําข้ึนในวันเกิดเหตุ 
รวมเข�าสํานวน แต�กลับเปลี่ยนบันทึกและแก�ไขข�อหาในบันทึกการจับกุม เพ่ือช�วยเหลือผู�ต�องหาซ่ึงเปGนญาติ
ของตนให�รับโทษน�อยลง คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล�วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัย                             
อย�างร�ายแรง 

 9. การใช�อิทธิพลเข�าไปมีผลต�อการตัดสินใจของเจ�าหน�าท่ีรัฐหรือหน�วยงานของรัฐอ่ืน  
 9.1 เจ�าหน�าท่ีของรัฐใช�ตําแหน�งหน�าท่ีในฐานะผู�บริหาร เข�าแทรกแซงการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ี ให�ปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบด�วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝfาฝgนจริยธรรม 
 9.2 นายเอ เปGนหัวหน�าส�วนราชการแห�งหนึ่งในจังหวัด รู�จักสนิทสนามกับนายบี หัวหน�า                   
ส�วนราชการอีกแห�งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใช�ความสัมพันธ�ส�วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข�ารับ
ราชการภายใต�สังกัดของนายบี  

 10. การข ัดการแห�งผลประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมประเภทอ่ืน ๆ 
   10.1 การเดินทางไปราชการต�างจังหวัดโดยไม�คํานึงถึงจํานวนคน จํานวนงาน และจํานวนวัน     
อย�างเหมาะสม อาทิ เดินทางไปราชการจํานวน 10 วัน แต�ใช�เวลาในการทํางานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน 
เปGนการเดินทางท�องเท่ียวในสถานท่ีต�าง ๆ  
   10.2 เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติไม�ใช�เวลาในราชการปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ี เนื่องจากต�องการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได�  
   10.3 เจ�าหน�าท่ีของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได�อยู�ปฏิบัติงานในช�วงเวลา
นั้นอย�างแท�จริง แต�กลับใช�เวลาดังกล�าวปฏิบัติกิจธุระส�วนตัว  

เอกสารอ�างอิง 
 คู�มือป1องกันการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลกับประโยชน�ส�วนรวมร�างพระราชบัญญัติว�าด�วย
ความผิดเก ี่ยวกับการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคล (Conflict of Interest) สําหรับข�าราชการและลูกจ�าง
สํานักงานคณะกรรมการป1องกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ประจําป_งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
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คณะผู�จัดทํา 

ศูนย�ปฏิบัติการต�อต�านการทุจริตจังหวัดขอนแก�น (ศปท.จ.ขก.) 

  1. นางสาวเบญจวรรณ  สุดจริง   หัวหน�าสํานักงานจังหวัดขอนแก�น 
      หัวหน�าสํานักงานศูนย�ป1องกันและปราบปราม 

การทุจริตจังหวัดขอนแก�น   
 2. นางสาวสุวรรณี  เพียเอีย  หัวหน�ากลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
      ผู�ช�วยหัวหน�าสํานักงานศูนย�ฯ  
 3. นายศุภมิตร  วงษ�สงคราม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
      เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย�ฯ  
 4. นางพัทร�ธีรา  ศรีคงเพชร  พนักงานทรัพยากรบุคคล 
      เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย�ฯ 
 5. นางวิลาวัณย� พลบุตร    พนักงานทรัพยากรบุคคล   
      เจ�าหน�าท่ีประจําศูนย�ฯ  
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