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การยางแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร พนักงาน 
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และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทน า 
 

การปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง            
ซึ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล อันละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม       
ในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
อาจสูญเสียไปในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม หากไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะ และให้ความส าคัญ
กับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบ
ในที่สุดเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตัวที่บางครั้งผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่  
จึงต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใส และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก  

ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์ 
อย่างมากให้แก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่าง ๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ขอ้กล่าวหาเรื่องความล าเอียงไดง้่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
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1. นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
ทุจริต หมายถึง ประพฤติชั่ว คดโกง ไม่ซื่อตรง เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิได้โดยชอบด้วย

กฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
คอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลก าไร ความชอบพอ อภิสิทธิ์ หรือ เพ่ือผลประโยชน์

ของกลุ่มหรือชนชั้น ซึ่งออกมาในรูปการกระท าท่ีละเมิดมาตรฐานความประพฤติทางศีลธรรมจรรยาที่ยอมรับ 
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private interest) 
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 

ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ ด้วย          
เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่า       
มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (Pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน
(nonpecuniary) 

1. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเก่ียวกับ
การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืน ๆ 

2. ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

หน้าที่สาธารณะ (Public duty) คือ หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ทัง้ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์        
ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 

* ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
* ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
* ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมี หรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
* ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ 
* ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
* หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
* หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
* หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
* ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
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* ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง/ขณะที่ไปหาต าแหน่ง
งานใหม ่

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interests) คือ สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาก จนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้ าที่            
ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม ก่อให้เกิดประโยชน์        
ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัวทั้งเจตนา           
และไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไป โดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด  
เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะการจ่ายเงินตอบแทนเพ่ือให้ตนเองได้เลื่อนต าแหน่ง 

ปัจจัย 3 ประการที่ท าให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

1) บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ 
2) เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ 
3) เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 
หากพิจารณาให้ดีจะพบว่าการคอร์รัปชั่น อาจไม่ได้เป็นความขัดแข้งกันระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แต่เมื่อมีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่า งผลประโยชน์ส่วนตน         
และผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นก็จะน าไปสู่การคอร์รัปชั่นได้ 

2. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
1. ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ซึ่งต่างก็มีความหมายที่เป็น
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ         
เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ        
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
2. ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท า ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ         
หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึน โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิด แต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท า
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)        
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
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3. องค์ประกอบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) สถานการณ์ที่พิจารณาเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว (Private or Personal 

Interest) ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวอาจเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ หรืออาจเป็น
ผลประโยชน์ของตนเองหรือญาติพ่ีน้อง ครอบครัว เพ่ือนพ้องก็ได้ ต้องเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว         
เกิดขัดแย้งกับหน้าที่ท่ีจะต้องกระท าเพ่ือส่วนรวม 

2) ผู้นั้น มีหน้าที่ความรับผิดชอบอยู่ 2 บทบาทหน้าที่ คือ ในฐานะผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ
(Public or Official Duty and Responsibility) ซึ่งมีหน้าที่ตัดสินใจและรักษาผลประโยชน์ของสาธารณะ 
ด้วยความเป็นกลางและยุติธรรม และในฐานะที่มีหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ซึ่งอาจเป็นธุรกิจส่วนตน
หรือครอบครัว พวกพ้อง 

3) ผลประโยชน์มีผลต่อการใช้ดุลพินิจอย่างเป็นกลาง ( Interfering with Objective 
judgment) หมายถึง สภาพของความขัดแย้งดังกล่าว ได้เข้ามามีบทบาทหรือแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ            
ที่เป็นกลางของผู้ด ารงต าแหน่ง จนท าให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่เป็นกลาง และโอนเอียงไปจากมาตรฐาน        
ทางวิชาชีพหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งการตัดสินใจที่ไม่เป็นกลางเป็นที่มาของการทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 
1) ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะ          

มีความส าคัญอันดับต้น 
2) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน

เสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
3) ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน     
และอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด 

4) ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ แต่ประเด็น คือ ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

5) หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ 
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

6) ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 

7) หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างาน และต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

8) หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง 
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด 

9) ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจ กรณีนี้
เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
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10) การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน เนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

5. หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท คือ 
๑) ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่     

ในหน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงาน ด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาด หรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ
ท างานบางอย่างที่คนอ่ืน ๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

๒) ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่ง นั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ                
หรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 

ดังนั้น ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน คือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน         
ก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้

6. หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก      
ที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย ท าให้จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทั ศนคติ       
ส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ทั้งนี ้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้อง
อาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส คือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อม      รับ
ผิด มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
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3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรม และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่            
และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่อ งการสร้าง
ระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตน มีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการ
กับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็น
แบบอย่างด้วย 

4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย       
ที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

4.1) ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เ พ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

4.2) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

4.3) ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพ่ือมิให้       
มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 

4.4) ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบ โดยการ
พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่ โดยรวมไว้ในข้อก าหนด     
ทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ

ของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

7. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย         

ที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ         
เช่น การลดราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง  ๆ      
ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารเอกชนเพ่ือช่วยให้บริษัทตน
ได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ/การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่า
มากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ     
โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นกรรมการ  
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ของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการ
วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ เป็นต้น 

2) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว
หรือพวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้บริษัทตนเองหรือบริษัท
ครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน/การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง      
ท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเอง       
มีหุ้นส่วนอยู่/ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท
ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

3) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง 

ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคย
ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้
ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น/การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงาน       
โดยไม่คุ้มคา่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

4) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษา 
และการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้าง
ของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการเพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความหน้าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างาน
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่        
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย/การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษา          
หรือเป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

5) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูล
ลับของทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์  
อ่ืน ๆ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้
ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าว เพ่ือขายให้กับทางราชการในราคาที่สูงขึ้น/การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม 
แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น 

6) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 

ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถ     
ไปขายและน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันมากกว่าที่ควรจะเป็น 
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พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิด
ฐานลักทรัพย์ 

7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) 
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 

ตัวอย่างเช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน า โครงการตัดถนนสร้าง
สะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน/การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง/    
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 

8. รูปแบบการรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่ 
1) การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ การที่บริษัท

สนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว 
2) การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ ต่อตนเอง          
และเป็นการเสียประโยชน์ของทางการ 

9. การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ พิจารณาจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้ – รับ       
กับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบาย
ด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่าง
เหมาะสม การรายงานการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าพนักงานนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว      
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์  ทั้งจาก
ระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิ งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ 
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่าน         
มิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่                  
ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของรัฐ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยที่จะรับได้                
ต้องไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                     
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

10. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
วางกรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
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๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

รายละเอียดแต่ละข้ันตอน 
(๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

- ขั้นตอนแรกนี้ คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อ        
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 

- เป้าหมายส าคัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้           
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม
และท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) 
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ
องค์กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/
กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต     
การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมาย       
ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

(๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนัก 

ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน       
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ       
ของสมาชิกในองค์กรและยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น 
หรือแบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

(๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร 
การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึง 
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นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่าง        
ที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ 

นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ        
ที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว และความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

(๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเท           

ของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน 
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล ประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไร
คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับ           
และลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น
ในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ประเด็นส าคัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจาก      
ไม่ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกั นข้าม ผลเสีย           
ที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุ       
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้
อ านาจหน้าที่ เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์         
ทับซ้อน และผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย             
บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับ
หุ้นส่วนและผู้ท าสัญญา 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง  ๆ เช่น ให้มี
ส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหาขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย      
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน          
วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องกับความคาดหวังสาธารณะ และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจ           
ทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ       

โดยสอบถามข้อมูล จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพ      
การท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ  
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นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน 

เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ มีดังนี้ 
1. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามรัฐธรรมนูญ 
2. มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ต าแหน่งทางการเมือง 
3. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
4. การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อ านาจ 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
6. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 
7. การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
8. การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
9. การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
10. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/     
อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่นยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

ข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงรับของตอบแทนที่เป็นเงิน และไม่ใช้ตัวเงินที่มีมูลค่าสูงเกิน 

ความเหมาะสม และได้มาโดยมิชอบ 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง

เข้ามาเกี่ยวข้อง 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงท างานในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลั งพ้นต าแหน่ง

หน้าที่ทางราชการ 

11. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต       
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย 

๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม       
การทุจริตแห่งชาติได้ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ       
จากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
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๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
๓.๑) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง 
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ       
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไป เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ 

ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ ของทางราชการเป็นหลัก 

ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ         
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับ           
ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง          
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี
หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ
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(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญา 

ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ ประมวลจริยธรรมนี้ 

12. การด าเนินการรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล                     
และประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ก าหนดให้พนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. ข้อ 13 ให้พนักงานและลูกจ้างของ กยท. จัดท ารายงานขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม เมื่อได้รับการบรรจุหรือจ้างเข้าท างาน ทุกเดือนตุลาคมของทุกปี  ทุกครั้งที่ได้รับ         
การแต่งตั้งโยกย้าย และทุกครั้งที่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 

  (1) กรณีที่ไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม          
ให้พนักงานต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปท ารายงานตามแบบหมายเลข 1 ส่วนพนักงาน
ต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าลงมา ให้ส่วนงานจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 2 

  (2) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้พนักงาน
ทุกต าแหน่งจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 3 

  รายงานตาม (1) ให้เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือทราบและให้เก็บ  
แบบรายงานดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสองปี 

  รายงานตาม (2) ให้เสนอผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย      
แล้วแจ้งผลให้ผู้รายงานทราบและถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัยต่อไป 

 2. ข้อ 14 ให้พนักงานและลูกจ้างจัดท ารายงานขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้มีการกระท าอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

  (1) หนังสือรับรองเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม กรณีมีการแต่งตั้ง/โยกย้ายพนักงานและลูกจ้าง ให้จัดท าเมื่อมีการใช้อ านาจแต่งตั้ง/โยกย้าย 

  (2) เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม                               
ของคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง ให้จัดท าเมื่อ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง 

  (3) หนังสือรับรองเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ให้จัดท าเมื่อได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการฯ 

  (4) หนังสือรับรองเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า/จ้างที่ปรึกษา ให้จัดท าเมื่อด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุหรือ 
เป็นกรรมการเก่ียวกับพัสดุ 

  (5) หนังสือรับรองเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม ของพนักงานด้านการเกษตร กรณีมี/ไม่มี สวนยาง สวนสงเคราะห์ของตนเองและ/หรือ
บุคคลในครอบครัว อยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตน ให้จัดท าเมื่อได้รับบรรจุหรือจ้างเข้าท างาน ทุกเดือน
ตุลาคมของทุกปี ทุกครั้งที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย และทุกครั้งที่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม และหากกรณีมีการรายงานว่ามี สวนยาง สวนสงเคราะห์ของตนเองและ/หรือบุคคล           
ในครอบครัวอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตนเองตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ผู้รายงานจัดท าแบบรายงาน
ตามหมายเลข 3 ข้อ 13 (2) ด้วย  
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 (6) หนังสือรับรองเปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม กรณีในส่วนของธุรกิจ ให้จัดท าเมื่อมีการระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและ       
หากกรณีมีการรายงานว่ามีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กรณีในส่วนของ
ธุรกิจตามหนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ผู้รายงานจัดท าแบบรายงานตามหมายเลข 3 ตามข้อ 13 (2) ด้วย 

13. ขั้นตอนการรายงานการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(1) กรณีที่ไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมให้พนักงาน
ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 1 ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ไม่มีการขัดกันฯ 

ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

 

 

 

 

 

ด าเนินการ 

จัดท ารายงานตามแบบรายงาน 
หมายเลข 1 พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ 

เสนอหัวหน้าส่วนงานลงนาม 

 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

รวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกสว่นงาน  
สรุป เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

ส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบสรุปรวบรวมรายงาน            
ของพนักงานและลูกจ้าง ในสังกัดตามบัญชี

รายชื่อทุกคน  ส่ง ฝทม. เพื่อทราบ  
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(2) กรณีที่ไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้พนักงาน

ต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าลงมาจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 2 ด าเนินการตาม          
ขั้นตอน ดั้งนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีที่ไม่มีการขัดกันฯ 

พนักงานต าแหน่งต่ ากว่าผู้อ านวยการ
ฝ่ายหรือเทียบเท่าลงมา 

 

 

 

ด าเนินการ 

จัดท ารายงานตามแบบรายงาน 
หมายเลข 2 พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ 

เสนอหัวหน้าส่วนงานลงนาม 

 

 

 

 

 ส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบสรุปรวบรวมรายงานของพนักงาน 
และลูกจ้างในสังกัดตามบัญชีรายช่ือทุกคน  

ส่ง ฝทม. เพื่อทราบ 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
สรุป เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(3) กรณีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ให้พนักงาน        
ทุกต าแหน่งจัดท ารายงานตามแบบหมายเลข 3 ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีทีม่ีการขัดกันฯ 

พนักงานทุกต าแหน่ง  

 

 

  ด าเนินการ 

จัดท ารายงานตามแบบรายงาน หมายเลข 3 
พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ และระบเุหตุ          

แห่งการขัดกันฯ 

เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชัน้ 

 

 

 

 
ส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบสรุปรวบรวมรายงานของพนักงาน 
และลูกจ้างในสังกัดตามบัญชีรายช่ือทุกคน  

ส่ง ฝทม. เพื่อทราบ 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
สรุป เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(4) เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กรณี        

การแต่งตั้ง/โยกย้ายพนักงานและลูกจ้าง ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีทีม่ีการแต่งต้ัง/โยกย้าย 

พนักงานผู้มีอ านาจแต่งตั้ง/โยกย้าย  

 

 

ด าเนินการ 

ให้ค ารับรองตามแบบเปิดเผยข้อมลู 
พร้อมท้ังลงลายมือช่ือรับรองว่ามี         

หรือไมม่ีการขัดกันฯ        
 

 

ส่วนงานที่มีการแต่งต้ัง/โยกย้าย 

ผู้รับผิดชอบสรุปรวบรวมรายงาน             
ของพนักงาน ในสังกัด  
ส่งให้ ฝทม. เพื่อทราบ 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(5)  เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม                               

ของคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติผู้ด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีทีม่ีการกลั่นกรองคุณสมบัติ       
ผู้ด ารงต าแหน่งทุกต าแหน่ง 

พนักงานผู้ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ 

 

 

ด าเนินการ 

ให้ค ารับรองตามแบบเปิดเผยข้อมลู 
พร้อมท้ังลงลายมือช่ือยืนยันว่ามีหรือ 

ไม่มีการขัดกันฯ กับการพิจารณา
กลั่นกรองคุณสมบตัิ       

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

เก็บหนังสือรับรองฯ กรณีที่พบว่า 
กรรมการคนใดมีการขัดกันฯ 

จะรายงาน ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(6) เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของคณะกรรมการ

สอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย/ละเมิด ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง/
สอบสวนทางวินัย/ละเมิด 

พนักงานผู้ไดร้ับการแต่งตั้งใหเ้ป็น
คณะกรรมการ  

 

 

ด าเนินการ 

ให้ค ารับรองตามแบบเปิดเผยข้อมลู 
ว่ามีหรือไม่มีการขัดกันฯ        

 

 

ส่วนงานที่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบจัดส่งหนังสือรับรองเปิดเผย
ข้อมูลพร้อมแนบส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการ ในสังกัด  
ส่งให้ ฝทม. เพื่อทราบ 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(7) เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เกี่ยวกับ           

การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า/จ้างที่ปรึกษา ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีการจัดซ้ือ/จ้าง/เช่า/           
จ้างที่ปรึกษา 

พนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดซื้อจดัจ้าง เช่า และจ้าง

ที่ปรึกษา 

 

 

ด าเนินการ 

ให้ค ารับรองตามแบบเปิดเผยข้อมลู 
ว่ามีหรือไม่มีการขัดกันฯ        

 

 

ส่วนงาน 

1. ผู้รบัผิดชอบจดัเก็บหนังสือรับรองเปิดเผยข้อมลู  
2. กรณีที่พบว่าพนักงานผู้ด าเนินการฯ มีการขัดกันฯ 

ให้รายงาน ฝทม. เพื่อทราบ  

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(8) เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของพนักงาน

ด้านการเกษตร กรณีมี/ไม่มี สวนยาง สวนสงเคราะห์ของตนเองและ/หรือบุคคลในครอบครัว อยู่ในพ้ืนที่       
ความรับผิดชอบของตน ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีมี/ไม่มี สวนยาง             
สวนสงเคราะห์ของตนเองและหรอื

บุคคลในครอบครัวอยู่ในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของตน 

พนักงานด้านการเกษตร  

 

ด าเนินการ 

1. ให้ค ารับรองตามแบบเปิดเผยขอ้มูล 
ว่ามีหรือไม่มสีวนยาง /สวนสงเคราะห์  
/สวนนอกสงเคราะห์ /หรือสวนคูส่มรส         
บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบดิามารดา 

2. กรณีที่มีสวนให้จดัท ารายงานการขัดกันฯ 
ตามแบบรายงานหมายเลข 3 ด้วย  

 
 

 

ส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบสรุปรวบรวมหนังสือรบัรอง
เปิดเผยข้อมูลของพนักงานในสังกดั  

ส่งให้ ฝทม. เพื่อทราบ 

 

 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 
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(9) เปิดเผยข้อมูลการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม กรณี         

ในส่วนของธุรกิจ ด าเนินการตามข้ันตอน ดั้งนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กรณีในส่วนของธุรกจิ 

พนักงานและลูกจ้าง 

 

 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

สรุปรวบรวมรายงานจากส่วนงานทุกส่วนงาน  
เสนอ ผวก.กยท. เพื่อโปรดทราบ 

 

 

 

 

ส่วนงาน 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมหนังสือรับรอง 
ของพนักงานในสังกัด  

รายงานผู้บังคับบญัชา และส่งหนังสือรับรองฯ 
ให ้ฝทม. ภายใน 15 วัน  

นับแต่วันทีผู่้บังคับบัญชาลงนาม 

 

 

 

 

ด าเนินการ 

1. ให้ค ารับรองตามแบบเปิดเผยขอ้มูล 
ที่มีธุรกิจด้านปัจจัยการผลติ เช่น พันธุ์ยาง         

ปุ๋ย ถ้วยยาง ลวดยาง มีดกรีดยาง หรืออ่ืน ๆ 
2. กรณีที่มีการขดักันฯ ให้จัดท ารายงาน     

ตามแบบรายงานหมายเลข 3 ด้วย  
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บทสรุป 
 

ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ 
โดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด  ๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้        
ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขต
ด้วยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียง         
ของท่านรวมทั้งองค์การของท่านเองด้วย 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

ส่วนที่ ๒ การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ – ๑๐๓ 
 

หน่วยงานที่ท่านแจ้งได้ เมื่อพบเห็นพฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 หน่วยงานที่ต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 
 ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา www.ombudsman.go.th 
 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (สายด่วนรัฐบาล) โทร. 1111 
 ศาลปกครอง โทร.0-2670-1200-63 โทรสาร.0-2670-1328 

www.admincourt.go.th 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

โทร.0-2282-3161-5 www.nccc.thaigov.net 
 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทร.0-2547-1000 โทรสาร.0-2526-6749 

www.fact.or.th  
 ศาลปกครอง โทร.0-2670-1200-63 โทรสาร.0-2670-1328 

www.admincourt.go.th 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

โทร.0-2282-3161-5 www.nccc.thaigov.net 
 มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด โทร.0-2547-1000 โทรสาร.0-2526-6749 
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บรรณานุกรม 

 
ส านักงาน ก.พ. 2552. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม .นนทบุรี:

ส านักงาน ก.พ. 
 
_____ .2558. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.ส านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ. 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 2559. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน. กรุงเทพ: ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 
 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2561. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. 
กรุงเทพ:  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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