
EB ๙ : การด าเนนิการเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นในหนว่ยงาน

แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน

๑)มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบั
การปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชน์

ทบัซอ้น
---------------------------------------
หลกัฐาน :
-การวเิคราะหค์วามเสีย่งในการปฏบิตังิานที่

อาจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น
- ขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางการแกไ้ขปญัหา
ในการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้น
- รายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบั
การปฏบิตังิานดงักลา่วจะตอ้งมกีารรายงาน/
เสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

๒)มกีารจดัท าคูม่อืเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บั
ซอ้น

--------------------------------
หลกัฐาน :จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่
ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้มา
โดยเฉพาะ เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานใหแ้กเ่จา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน 
ซึง่ในคูม่อืดงักลา่วจะตอ้งมอีงคป์ระกอบ
เนือ้หา ดงันี้
(๑) ความหมายของผลประโยชนท์บัซอ้น
(๒) แนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้น
(๓) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่ง
ผลประโยชนท์บัซอ้น
(๔) ตวัอยา่งเร ือ่งการขดักนัระหวา่ง
ผลประโยชนส์ว่นตวั และผลประโยชน์
สว่นรวม



แนวทางการด าเนนิการ/หลกัฐาน

๓) มกีารประชุม/สมัมนาหรอื
แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่ใหค้วามรู ้
เกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์

ทบัซอ้นแกเ่จา้หนา้ที่
-------------------------------

หลกัฐาน :
- รายงานการประชุม/สมัมนา หรอืรายงาน
ผลการด าเนนิโครงการ/กจิกรรม ทีม่ ี
วตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรูเ้ก ีย่วกบัเร ือ่งการ
ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น/การปลกูฝงั
ฐานความคดิแยกแยะผลประโยชนส์ว่นตน 
กบัผลประโยชนส์ว่นรวม
- มรีายชือ่ผูเ้ขา้รว่มประชุม/สมัมนาหรอื
รว่มโครงการ/กจิกรรม ซึง่จะตอ้งเป็น
เจา้หนา้ทีภ่ายในหนว่ยงาน
- รายงานการประชมุ/สมัมนาหรอืรายงานผล

การด าเนนิโครงการ/กจิกรรมดงักลา่ว 
จะตอ้งมกีารรายงาน/เสนอตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

๔) มกีารปรบัปรงุข ัน้ตอน/แนวทางการ

ปฏบิตังิานหรอืระเบยีบเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้น

----------------------------------
หลกัฐาน :
- รายงานผลการปรบัปรงุข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน
แนวทาง หรอืระเบยีบทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการ
ปฏบิตังิาน
- การปรบัปรงุดงักลา่วจะตอ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นขึน้ใน
หนว่ยงาน
- การปรบัปรงุดงักลา่วจะตอ้งมคีวามสอดคลอ้ง
กบัผลการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นตาม EB
๙ ขอ้ ๑)
- รายงานดงักลา่วจะตอ้งมกีารรายงาน/เสนอตอ่
ผูบ้งัคบับญัชา

๑)



ข ัน้ตอนการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิ
ผลประโยชนท์บัซอ้นและการจดัท าคูม่อืเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน

เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น

๒.วเิคราะห ์อ านาจหนา้ที ่และ ระบบงาน  ทีม่คีวามเสีย่งเกีย่วกบั

การปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นตามรปูแบบของ
ความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนและ
ผลประโยชนส์ว่นรวม 

๑.รวบรวมกฎหมาย/กฎ/
ระเบยีบ/ขอ้ก านด/

จรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เรือ่งผลประโยชน์



๕.จดัท าคูม่อืการปฏบิตังิานเพือ่
ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นของ
หนว่ยงาน ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เสนอผูบ้รหิาร

ใหค้วามเห็นชอบ

๖.ใหค้วามรูแ้ก่
เจา้หนา้ทีต่ามคูม่อื

การป้องกนั
ผลประโยชนท์บั

ซอ้นของ
หนว่ยงาน

๓. จดัท า รา่ง ขอ้เสนอแนะหรอืแนวทางการแกไ้ขปญัหาในการ

ปฏบิตังิานของระบบงานดงักลา่ว เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นและ
จดัท ารายงานการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั
ผลประโยชนท์บัซอ้น

๔. จดัท า รา่ง คูม่อืเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั 

ผลประโยชนท์บัซอ้น



คูม่อื องคป์ระกอบเนือ้หา ดงันี้

--------------------------------------------
๑) ความหมายของผลประโยชนท์บัซอ้น
๒) แนวทางการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนั

ผลประโยชนท์บัซอ้น
๓) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งผลประโยชน์

ทบัซอ้น
๔) ตวัอยา่งเร ือ่งการขดักนัระหวา่งผลประโยชน์

สว่นตวั และผลประโยชนส์ว่นรวม

โครงสรา้ง
การจดัท าคูม่อืเกีย่วกบัการปฏบิตังิานเพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น



ปกหนา้ ระบ ุชือ่ วนัทีป่ระกาศใช ้และ ลงนาม

ผูจ้ดัท า ผูต้รวจสอบและผูอ้นมุตัใิช้

-----------------------------------------------------------------------------------

๑. วตัถปุระสงค์

๒. ขอบขา่ย

๓. ค านยิาม/ความหมายของผลประโยชนท์บัซอ้น

๔. แนวทาง/ข ัน้ตอนการปฏบิตังิาน หรอื รายละเอยีดของข ัน้ตอนการ

ปฏบิตังิาน

๕. เอกสารทีเ่ก ีย่วขอ้ง เชน่ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกฎหมายกบัเรือ่งผลประโยชน์

ทบัซอ้น

๖. ตวัอยา่งเรือ่งการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตวั และ

ผลประโยชนส์ว่นรวม



ความไมแ่นน่อนการไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ไดอ้ยา่ง
แมน่ย าถงึโอกาสเกดิของเหตกุารณ์ในอนาคตและผลกระทบที่
อาจเกดิขึน้

ความเสีย่ง
--------------------------
เหตกุารณ์ในเชงิลบ

หากเกดิขึน้
แลว้อาจสรา้งความเสยีหาย

โอกาส
-------------------------
เหตกุารณ์ทีม่ผีลในเชงิ
บวก ซึง่ผูบ้รหิารควร
น าไปพจิารณาก าหนด
กลยทุธเ์พือ่น าไปปฏบิตั ิ

ความหมายของความเสีย่ง



ความเสีย่งทางการเงนิ (Financial Risk)

ความเสีย่งทางการปฏบิตังิาน (Operational Risk)

ความเสีย่งทางนโยบาย/กลยทุธ ์(Policy/Strategic Risk)

ความเสีย่งทางกฎ/ระเบยีบ/ขอ้บงัคบั (Regulatory Risk)

ความเสีย่งทางเศรษฐกจิ/การเมอืง Economic/Political Risk)

ความเสีย่งทางธรรมชาต ิ(Natural Risk)

ประเภทของความเสีย่ง



การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) คอือะไร

กระบวนการระบหุาความเสีย่งทีส่ าคญัขององคก์ร 

ประเมนิผลกระทบของความเสีย่ง พฒันาแนวทาง
การจดัการกบัความเสีย่งและน าไปปฏบิตั ิอยา่งเป็น
ระบบ โดยมกีารบรูณาการและเนน้ความสอดคลอ้ง
ระหวา่งกลยทุธ ์บคุลากร กระบวนงานและ
เทคโนโลย ีเพือ่เพิม่คณุคา่สงูสดุใหก้บัองคก์าร 

---------------------------------------------------

กจิกรรมทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการระบหุาและควบคมุความ
เสีย่ง  ซึง่มผีลกระทบตอ่การบรรลพุนัธกจิและ
เป้าประสงคข์ององคก์ร 



สว่นราชการตอ้งน าแนวคดิเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นมา
เป็นปจัจยัในการวเิคราะหค์วามเสีย่งในการปฏบิตังิาน
เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นความเสีย่งเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น

วเิคราะหค์วามเสีย่ง
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานที่
อาจเกดิผลประโยชนท์บั

ซอ้น

๑) รบัของขวญั/เงนิสนบัสนุน/เงนิบรจิาคจาก
ลกูคา้ของหนว่ยงาน

๒) มสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบัหนว่ยงานตน้
สงักดั

๓) ลาออกจากหนว่ยงานเพือ่ไปท างานใน
หนว่ยงานทีด่ าเนนิธุรกจิประเภทเดยีวกนั

๔)ต ัง้บรษิทัด าเนนิธุรกจิทีแ่ขง่ขนัหรอืรบังานจาก
หนว่ยงานตน้สงักดั

๕) ใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูภายในเพือ่ประโยชน์
ของตนเอง

๖) น าทรพัยส์นิของหนว่ยงานไปใชใ้นงานสว่นตวั

๗) รมต.อนุมตัโิครงการไปลงในพืน้ทีต่นเอง, ใช้
งบสาธารณะเพือ่หาเสยีง

ปจัจยัเสีย่ง



โดยค านงึถงึตน้ทนุและผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั

การตอบสนองความเสีย่ง

การระบวุธิกีารจดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้

ระดบัของความเสีย่ง

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง

ความเส่ียงสงูมาก

ความเสี่ยงสงู 

ความเสี่ยงปานกลาง

ความเสี่ยงต ่า
1

1

2

3

4
5

2 3 4 5

ความเสี่ยง

กอ่นการ

ควบคมุ

การ          

ควบคมุ

ความเสี่ยง

คงเหลือ

หลงั         

มาตรการ

ควบคมุ

การ          

ควบคมุ

ความเสี่ยง

คงเหลือท่ี

ยอมรบัได้

แผนจดัการ

ความเสี่ยง

เพ่ิมเติม

การประเมนิความเสีย่ง

* สงูมาก

* สงู

* ปานกลาง

* ต ่า

* หลีกเลี่ยง

* กระจาย/โอน

* ลด/ควบคมุ

* ยอมรบั



การจดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง ( Risk Prioritisation)

ล ำดบัควำมส ำคัญของควำมเส่ียง = โอกำสที่จะเกดิ X ผลกระทบ X โอกำสและ
ควำมสำมำรถในกำรปรับปรุงควำมเส่ียง X กรอบเวลำในกำรปรับปรุงควำมเส่ียง

ล ำดบัท่ี

ประเด็น

ควำมเส่ียง

ท่ี

ผลกระทบ 

(I)

โอกำสท่ีจะ

เกิดควำมเส่ียง 

(L)
(I) X (L)

ประสิทธิผลของกำร

ควบคุมควำมเส่ียง

ในปัจจุบนั

โอกำสและ

ควำมสำมำรถ

ในกำร

ปรบัปรุง

กรอบระยะ 

เวลำในกำร

น ำไปปฏิบติั

คะแนนล ำดบั

ควำมส ำคญั

ควำมเส่ียง



หลกัการจดัการกบัความเสีย่ง
(Addressing Risk Responses)

การยอมรบัความเสี่ยง 

(Tolerate)

ยอมรบัใหมี้ความเสี่ยงบา้ง เพราะตน้ทุนการจดัการ

ความเสี่ยงอาจไม่คุม้กบัผลประโยชนท์ี่อาจจะเกิดข้ึน

การจดัการควบคมุความเส่ียง 

(Treat and Control)

มิใช่การขจดัความเส่ียงใหห้มดไป (Obviate)

แตค่วบคมุ (Contain)ทั้งโอกาสและผลกระทบของ

ความเสี่ยง ใหอ้ยูใ่นระดบัที่รบัได้

การแบ่ง/ผ่องถ่ายความเสี่ยง

(Share/Transfer)

ผ่องถ่ายใหบุ้คคลที่สามรว่มรบัความเสี่ยง เช่น

การประกนัภยั

การยกเลิก/ส้ินสุดกิจกรรมท่ีมี

ความเสี่ยง (Terminate)

ความเสี่ยงบางอยา่งอาจควบคมุได ้ดว้ยการยกเลิก

เป้าหมาย โครงการ งานหรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยง

การฉวยโอกาสจากสถานการณท์ี่

มีความเสี่ยง (Take the 

Opportunity)

ความเส่ียงบางอยา่งอาจน ามาซ่ึงโอกาสในการบริหาร

จดัการ



การจดัท าแผนบรหิารความเสีย่ง

 น าความความเสีย่งทีจ่ดัล าดบัความส าคญัแลว้มาจดักลุม่เพือ่ 

จดัท าแผนปฏบิตักิารบรหิารความเสีย่ง ตามคะแนน ดงันี ้

ความเสีย่งทีว่กิฤตซิึง่มคีะแนนล าดบัความส าคญัสงูสดุ ๕-๑๐
อนัดบัแรก ตอ้งมกีารจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งรองรบั

ล าดบัความส าคญั
(คะแนน)

ระดบัความเสีย่ง ระยะเวลา

ทีต่อ้งเร ิม่ลงมอืปฏบิตั ิ

มากกวา่ ๗๕ กลุม่ความเสีย่งสงู ภายใน ๓ เดอืน

ระหวา่ง ๕๐-๗๕ กลุม่ความเสีย่งปานกลาง ภายใน ๖ เดอืน

นอ้ยกวา่ ๕๐ กลุม่ความเสี่ยงต  า่ ภายใน ๑๒ เดอืน



องคป์ระกอบของแผนบรหิารความเสีย่ง

องคป์ระกอบ รายละเอยีด
ช่ือความเสี่ยง เขียนอธิบำยสั้นๆวำ่ประเด็นควำมเส่ียงคืออะไร

ล าดบัความเสี่ยงเพื่อการปฏิบตัิ ระบุล ำดบัคะแนน อำจใชสี้ไฟจรำจร

คะแนนล าดบัความส าคญั ระบุคะแนนผลกระทบ โอกำส กำรควบคุม กำรปรบัปรุง          

และระยะเวลำ

ประเภทของความเสี่ยง ระบุวำ่เป็นควำมเส่ียงประเภทใด

พื้ นฐานของความเส่ียง ระบุสำเหตุและผลกระทบต่อเป้ำประสงคใ์ด

การควบคมุความเส่ียงในปัจจุบนั ระบุแนวทำงด ำเนินกำรในปัจจุบนั

แผนปฏิบตัเิพื่อควบคมุความเสี่ยง ระบุแนวทำงด ำเนินงำน เป้ำหมำย เวลำ แผนส ำรอง เจำ้ภำพ

ผูร้บัผิดชอบ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ตวัช้ีวดัความคืบหนา้และความส าเร็จ ระบุวำ่ถำ้ท ำตำมตวัชี้ วดัแลว้ ควำมเส่ียงลดลงหรือไม่

แนวทางการตรวจสอบและรายงาน ระบุควำมคืบหนำ้ในกำรด ำเนินกำร (รอ้ยละ)



กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น



กฎหมาย ป.ป.ช. ทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัประโยชนท์บัซอ้น

(Conflict of Interests)

-------------------------------------------------------------------------

เจา้หนา้ทีข่องรฐัต าแหน่งใดทีต่อ้งหา้มมใิหด้ าเนนิกจิการตาม วรรคหนึง่ให้
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา

ใหน้ าบทบญัญตัใินวรรคหนึง่มาใชบ้งัคบักบัคูส่มรสของเจา้หนา้ทีข่อง
รฐั ตามวรรคสอง โดยใหถ้อืวา่การด าเนนิกจิการของคูส่มรสดงักลา่ว เป็นการ
ด าเนนิกจิการของเจา้หนา้ทีข่องรฐั

“ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
เร ือ่ง ก าหนดต าแหนง่เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีต่อ้งหา้มมใิหด้ าเนนิกจิการตามความ
ในมาตรา ๑๐๐ แหง่พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔”(ฉบบัที๑่และฉบบัที๒่)

ฉบบัที๑่ พ.ศ. ๒๕๔๔ : ต าแหนง่ตอ้งหา้ม คอื นายกรฐัมนตร ีและรฐัมนตรี
---------------------------------------------------------------------------

ฉบบัที๒่ พ.ศ. ๒๕๕๕ : ต าแหนง่ตอ้งหา้ม คอื ผูบ้รหิารทอ้งถิน่
และ รองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 



พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

กฎหมาย ป.ป.ช. ทีบ่ญัญตัเิกีย่วกบัประโยชนท์บัซอ้น
(Conflict of Interests)

การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวม

มาตรา 100 หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัด าเนนิกจิการ ดงัตอ่ไปนี้

(1) เป็นคูส่ญัญาหรอืมสีว่นไดเ้สยีในสญัญาทีท่ ากบัหน่วยงานของรฐัที่
เจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้ปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐัซึง่มี
อ านาจก ากบั ดแูล ควบคมุตรวจสอบ หรอืด าเนนิคดี

(2) เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีเ่ขา้เป็นคูส่ญัญา

กบัหน่วยงานของรฐัทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้ปฏบิตัหินา้ที่ในฐานะทีเ่ป็น
เจา้หนา้ทีข่องรฐั ซึง่มอี านาจก ากบัดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ และด าเนนิคด ี
เจา้หนา้ทีข่องรฐัต าแหนง่ใดตอ้งหา้มมใิหด้ าเนนิกจิการตามวรรคหนึง่ ให้
เป็นไปตามทีค่ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ



(๓) รบัสมัปทานหรอืคงถอืไวซ้ึง่สมัปทานจากรฐั หนว่ยราชการ หนว่ยงาน
ของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเขา้เป็นคูส่ญัญากบัรฐั 
หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ 
อนัมลีกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน ท ัง้นี ้ไมว่า่โดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม หรอืเป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทั ทีร่บั
สมัปทานหรอืเขา้เป็นคูส่ญัญาในลกัษณะดงักลา่ว

(๔) เขา้ไปมสีว่นไดเ้สยี ในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน พนกังานหรอื
ลกูจา้งในธรุกจิของเอกชน ซึง่อยูภ่ายใตก้ารก ากบั ดแูล ควบคมุ หรอื
ตรวจสอบ  ของหนว่ยงานของรฐั ทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ ัน้สงักดัอยูห่รอืปฏบิตั ิ
หนา้ทีใ่นฐานะ เป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐั ซึง่โดยสภาพของผลประโยชนข์องธรุกจิ
ของเอกชนน ัน้ อาจ  ขดัหรอืแยง้ตอ่ประโยชนส์ว่นรวม หรอืประโยชนท์าง
ราชการ หรอืกระทบตอ่ความมอีสิระในการปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีข่องรฐั
ผูน้ ัน้



สนิน า้ใจ
มาตรา ๑๐๓ “หา้ม มใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัผูใ้ดรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์
อืน่ใด จากบุคคล นอกเหนอืจากทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์นัควรไดต้าม
กฎหมาย หรอืกฎ ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย   เวน้แตก่ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด โดยธรรมจรรยา 
ตามหลกัเกณฑแ์ละจ านวนทีค่ณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนด บทบญัญตัใิน
วรรคหนึง่ ใหใ้ชบ้งัคบักบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดของผูซ้ ึง่
พน้ จากการเป็นเจา้หนา้ทีข่องรฐั มาแลว้ ยงัไมถ่งึสองปีดว้ย โดยอนโุลม”

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2543

------------------------------------------------------------------------------
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร ือ่งหลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์
อืน่ใด โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรฐั พ.ศ.2543 :

หา้มมใิหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐัรบัทรพัยส์นิ/ประโยชนอ์ืน่ใด
นอกเหนอืจากทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์นัควรไดต้ามกฎหมาย
เวน้แตโ่ดยธรรมจรรยาจาก
- ญาติ
- บคุคลอืน่ ไมเ่กนิ 3,000 บาท



การรบัทรพัยส์นิโดยธรรมจรรยา

การรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากญาตหิรอืจาก
บุคคลทีใ่หก้นัในโอกาสตา่ง ๆ โดยปกตติามขนมธรรมเนยีม
ประเพณี หรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินั
ในสงัคม

การรบัการรบัทรพัยส์นิจากญาติ
1. บพุการี
2. ผูส้บืสนัดาน
3. พีน่อ้ง
4. ลงุ ป้า นา้ อา
5. คูส่มรส ตลอดจนบพุการ ีผูส้บืสนัดานคูส่มรส
6. บตุรบญุธรรมหรอืรบับตุรบญุธรรม

หากมคีวามจ าเป็นตอ้งรบัเพราะเพือ่รกัษาไมตร.ี..
จะท าอยา่งไร

1. แจง้ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่เป็นหวัหนา้สว่นราชการ วนิจิฉยั
2. มเีหตผุลรบัได ้- รบัไว้
3. ไมม่เีหตคุวรรบั - สง่คนื                                      
4. สง่คนืไมไ่ด ้มอบใหส้ว่นราชการ



ผูฝ่้าฝืนมโีทษทางอาญา
-----------------------------------------------

จ าคกุไมเ่กนิ 3 ปี  หรอื
ปรบัไมเ่กนิ  6,000 บาท หรอื

ท ัง้จ าท ัง้ปรบั



กฎหมายทีก่ าหนดการกระท าทีเ่ป็นการทจุรติตอ่หนา้ที่

๑. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗-๑๖๖
๒. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

๓. พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารใน
การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 
๒๕๕๑

๔. พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการ
เสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒



๑. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗-๑๖๖
หมวด ๒ ความผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ทีร่าชการ

มาตรา ๑๔๗ ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังาน มหีนา้ที ่ซือ้ ท า จดัการหรอืรกัษาทรพัย์
ใด เบยีดบงัทรพัยน์ ัน้เป็นของตน หรอืเป็นของผูอ้ ืน่โดยทจุรติ หรอืโดยทจุรติ
ยอมใหผู้อ้ ืน่เอาทรพัยส์นิน ัน้เสยี ตอ้งระวางโทษจ าคกุต ัง้แตห่า้ปีถงึยีส่บิปี 
หรอืจ าคกุตลอดชวีติ และปรบัต ัง้แตส่องพนับาทถงึสีห่มืน่บาท

มาตรา ๑๔๗ ค าวา่เบยีดบงั มคีวามหมายท านองเดยีวกบัยกัยอก คอื ตอ้ง
ครอบครองทรพัยน์ ัน้อยู่ แลว้เอาทรพัยน์ ัน้ไปในลกัษณะตดักรรมสทิธิ์ ไมใ่ช่

เป็นการเอาไปเพยีงช ัว่คราวแลว้เอากลบัมาคนืน ัน้ย่อมไม่ใช่พฤตกิารณ์
เบยีดบงั (เทยีบเคยีงฎกีาที่ 341/2512)

ขอ้สงัเกต ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ทีร่าชการนี ้บุคคลธรรมดา
กระท าโดยรว่มกบัเจา้พนกังานถอืเป็นผูส้นบัสนนุ



มาตรา ๑๕๗ ผูใ้ดเป็นเจา้พนกังานปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ
หนา้ทีโ่ดยมชิอบ เพือ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอื
ปฏบิตั ิหรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที ่โดยทุจรติ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกต ัง้แต ่หนึง่ปีถงึสบิปี หรอืปรบัต ัง้แตส่องพนับาทถงึสอง
หมืน่บาทหรอื ท ัง้จ าท ัง้ปรบั



๔. พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการเสนอ
ราคาตอ่หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๔ ผูใ้ดตกลงรว่มกนัในการเสนอราคาเพือ่วตัถปุระสงคท์ีจ่ะใหป้ระโยชนแ์ก่ผูใ้ดผู ้
หนึง่ เป็นผูม้สีทิธทิ าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐั โดยหลกีเลีย่งการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม หรอืโดยการกดีกนัมใิหม้กีารเสนอสนิคา้หรอืบรกิารอืน่ตอ่หน่วยงานของรฐั หรอื
โดยการเอาเปรยีบแกห่นว่ยงานของรฐั อนัมใิชเ่ป็นไปในทางการประกอบธุรกจิปกต ิตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกต ัง้แตห่นึง่ปีถงึสามปีและปรบัรอ้ยละหา้สบิของจ านวนเงนิทีม่กีารเสนอ
ราคาสูงสุดในระหว่างผูร้ว่มกระท าความผดิน ัน้หรอืของจ านวนเงนิทีม่กีารท าสญัญากบั
หนว่ยงานของรฐัแลว้แตจ่ านวนใดจะสูงกวา่

ผูใ้ดเป็นธุระในการชกัชวนใหผู้อ้ ืน่รว่มตกลงกนัในการกระท าความผดิตามที่
บญัญตัไิวใ้นวรรคหนึง่  ผูน้ ัน้ตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึง่

มาตรา ๑๐ (รูห้รอืควรรูว้า่มกีารกระท าผดิตาม พ.ร.บ. นี ้ละเวน้ไมย่กเลกิ
การเสนอราคา)
เจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานของรฐัผูใ้ด  ซึง่มอี านาจหรอืหนา้ที ่ ในการ

อนุมตั ิการพจิารณาหรอืการด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเสนอราคาคร ัง้
ใด รูห้รอืมพีฤตกิารณ์ปรากแจง้ชดัวา่ควรรูว้่า การเสนอราคาในคร ัง้น ัน้มกีาร
กระท าความผดิตามพระราชบญัญตันิีล้ะเวน้ไมด่ าเนนิการเพือ่ใหม้กีารยกเลกิ 
การด าเนินการเกี่ยวกบัการเสนอราคาในคร ัง้น ัน้ มีความผดิ ฐานกระท า
ความผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ที่



ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ดว้ย การเร ีย่ไรของ
หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔

ขอ้ ๒๒ เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีเ่ขา้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการเรีย่ไรของบคุคลหรอื
นติบิคุคลทีไ่ดร้บัอนญุาตจาก คณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการเรีย่ไรซึง่มใิชห่นว่ยงานของรฐัจะตอ้งไมก่ระท าการ ดงัตอ่ไปนี ้
-----------------------------------------------------------------------

(๑)  ใชห้รอืแสดงต าแหนง่หนา้ทีใ่หป้รากฎในการด าเนนิการเรีย่ไรไม่
วา่จะเป็นการโฆษณาดว้ยสิง่พมิพต์ามกฎหมาย วา่ดว้ยการพมิพ ์หรอืสือ่
อยา่งอืน่หรอืดว้ยวธิกีารอืน่ใด

(๒)  ใช ้ส ัง่ ขอรอ้ง หรอืบงัคบัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลใดชว่ย
ท าการเรีย่ไรใหห้รอืกระท าในลกัษณะใหผู้น้ ัน้อยู ่ในภาวะ
จ ายอมไมส่ามารถปฏเิสธ หรอืหลกีเลีย่งทีจ่ะไมช่ว่ยท าการเรีย่ไรไมว่า่
ทางตรงหรอืทางออ้ม 



ผลประโยชนท์บัซอ้น (Conflict Of Interests) 

คอื ผลประโยชนส์ว่นบคุคลกบัผลประโยชนส์ว่นรวมขดักนั

-----------------------------------------------------------

เจา้หนา้ทีข่องรฐั มหีนา้ที ่รกัษาผลประโยชนส์ว่นรวม การ

ปฏบิตัหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีจ่งึตอ้งไมม่ผีลประโยชนส์ว่นตวัเขา้
มาเกีย่วขอ้ง

หมายถงึ สถานการณ์หรอืการกระท าทีบ่คุคลไมว่า่จะ
เป็นนกัการเมอืง ขา้ราชการ พนกังานบรษิทั ผูบ้รหิารมี
ผลประโยชนส์ว่นตวัมากจนมผีลตอ่การตดัสนิใจ หรอื
การปฏบิตัหินา้ทีใ่นต าแหนง่หนา้ทีท่ ีบ่คุคลน ัน้
รบัผดิชอบอยู ่สง่ผลกระทบตอ่ประโยชนข์องสว่นรวม



นิยามศัพท์และแนวคิด

ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน”์ คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ 
“ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพยีงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อ 
สัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือ ว่ามี
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง               

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกีย่วกับการไดม้าซึง่เงินทองเท่านัน้ แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน ประโยชน์หรือปกป้องการ
สูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหนว่ยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
รูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบคุคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น 
สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักทีช่ัง และ มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความ
คิดเห็นส่วนตัวก็จดัอยู่ในประเภทนี้ 



ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

๑. ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึนเมือ่บุคคลไมส่ามารถตัดสินใจ 
กระท าอย่างใดอย่างหน่ึง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ 
ผลประโยชน์ 

๒. ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) เป็นผลตอบแทนท่ีบุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ 
ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนอง 
ความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท,์ 2527 : 154) 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคล
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก ประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)           เป็นสถานการณ์ที่
บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ต าแหน่งหรอือ านาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ ตนเอง กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์ สาธารณะ ค าอื่นที่มีความ
หมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ ทับซ้อน ความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของผู้ด า รงต าแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย คอร์รัปช่ันสีเทา 



รปูแบบของความขดัแยง้กนัระหวา่ง
ผลประโยชนส์ว่นตนและผลประโยชนส์ว่นรวม

ทีพ่บเห็นบอ่ย ๆ 

เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและการขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ
แผ่นดิน จนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 



7 รปูแบบความขดัแยง้ระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม

 กำรรับประโยชน์ต่ำงๆ  (Accepting Benefits) รับของขวญั/เงนิสนับสนุน/เงนิบริจำคจำกลูกค้ำของ
หน่วยงำน

 กำรท ำธุรกจิกบัตวัเอง (Self-Dealing) หรือเป็น คู่สัญญำ 
(Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกบัหน่วยงำนต้นสังกดั

 กำรท ำงำนหลงัจำกออกจำกต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะ
หรือหลงัเกษยีณ (Post –Employment)

ลำออกจำกหน่วยงำนเพ่ือไปท ำงำนในหน่วยงำนที่
ด ำเนินธุรกจิประเภทเดยีวกนั

 กำรท ำงำนพเิศษ (Outside  Employment or    
Moonlighting)

ตั้งบริษทัด ำเนินธุรกจิที่แข่งขนัหรือรับงำนจำก
หน่วยงำนต้นสังกดั

 กำรรู้ข้อมูลภำยใน  (Inside Information) ใช้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง

 กำรใช้สมบัตขิองหน่วยงำนเพ่ือประโยชน์ ส่วนตัว 
(Using Employer, Property for Private advantage)

น ำทรัพย์สินของหน่วยงำนไปใช้ในงำนส่วนตวั

 กำรน ำโครงกำรสำธำรณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์
ทำงกำรเมือง (Pork-Barrrelling)

รมต.อนุมัตโิครงกำรไปลงในพืน้ที่ตนเอง, ใช้งบ
สำธำรณะเพ่ือหำเสียง



การทจุรติ หมายความวา่อะไร
รศ.ดร. สงัศติ   พริยิะรงัสรรค ์ 
ศนูยบ์รกิารวชิาการธรรมาภบิาล 
มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม

การทจุรติ หมายถงึ พฤตกิรรมทีบ่คุคลสาธารณะมุง่แสวงหาผลประโยชน์ ใหแ้ก่
ตวัเอง หรอืครอบครวั วงศาคณาญาต ิพวกพอ้งและคนใกลช้ดิ โดยอาศยั
ต าแหนง่ หนา้ที ่กฎหมาย อ านาจหรอือทิธพิลทางการเมอืง ความสมัพนัธส์ว่นตวั 
หรอืการใชข้า่วสารขอ้มลูภายในเป็นเครือ่งมอื ไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะผดิ
กฎหมายหรอือาจไมผ่ดิกฎหมาย  ไมว่า่การกระท าดงักลา่วจะน ามาซึง่
ผลประโยชนท์างดา้นการเงนิทอง หรอืมไิดร้บัรางวลัตอบแทนใดๆเลยก็ตาม แต่
ถา้หากการกระท าดงักลา่ว เป็นการใชบ้ทบาทของความเป็นบคุคลสาธารณะหรอื
ทรพัยากรสาธารณะเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตน หรอืมกีารใชด้ลุยพนิจิในการ
วนิจิฉยักฎหมายโดยมเีจตนาทีจ่ะเลอืกปฏบิตัหิรอืเป็นแบบสองมาตรฐาน หรอืเป็น
การกระท าทีข่ดักบัหลกัคณุธรรมและจรยิธรรมของการเป็นบคุคลสาธารณะ ขดั
กบัมาตรฐานความคาดหวงัของสาธารณชนทีม่ตีอ่บคุคล  

สาธารณะ ขดักบัประโยชนข์องประชาชนจ านวนมาก ฯ



 พระราชบญัญตัมิาตรการของฝ่ายบรหิารในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2551 มาตรา 3
-----------------------------------------------------------

“ทจุรติในภาครฐั” หมายความวา่ ทจุรติตอ่หนา้ที่
หรอืประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

“ทจุรติตอ่หนา้ที”่ หมายความวา่ ปฏบิตัหิรอืละเวน้การ
ปฏบิตัอิยา่งใดในต าแหนง่ หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตั ิ
อยา่งใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท าใหผู้อ้ ืน่เชือ่วา่มตี าแหนง่หรอื
หนา้ทีท่ ัง้ท ีต่นมไิดม้ตี าแหนง่หรอืหนา้ทีน่ ัน้ หรอืใชอ้ านาจใน
ต าแหนง่หรอืหนา้ที ่

ท ัง้นี ้เพือ่แสวงหาประโยชนท์ีม่คิวรไดโ้ดยชอบ
ส าหรบัตนเองหรอืผูอ้ ืน่ หรอืกระท าการอนัเป็นความผดิตอ่
ต าแหนง่หนา้ทีร่าชการหรอืความผดิตอ่ต าแหนง่หนา้ทีใ่นการ
ยตุธิรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรอืตามกฎหมายอืน่

ความหมายของการทจุรติ



“ประพฤตมิชิอบ” หมายความว่า ใชอ้ านาจ

ในต าแหน่งหรือหน้าที่อนัเป็นการฝ่าฝืน
ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ค า ส ั่ ง  ห รื อ ม ติ
คณะรฐัมนตรที ีมุ่ง่หมายจะควบคุม ดูแล การ
รบั การรกัษา หรอืการใชเ้งนิ หรอืทรพัยส์นิ
ของแผน่ดนิ 



การทุจริตเชิงนโยบาย

ความไม่โปร่งใส
ในกระบวนการงบประมาณ

ค่าคะแนน CPI ที่ประเทศไทยได้รับ  ตอบอะไร ?

สะท้อนถึงภาพลักษณ์
ของประเทศไทย(ภาครัฐ)

ท่ีบุคคลภายนอกมอง

สังคมไทยยังคงเผชิญกับความรุนแรง
ของปัญหาคอร์รัปชัน

36

สถานการณ์การทุจริตในภาพรวม  



ตวัอยา่งคอรร์ปัชนัทีเ่กดิจาก COI

นายกเทศมนตรกี าหนด
สเปค ใหบ้รษิทักอ่สรา้ง
ของตนชนะ การ
ประกวดงานกอ่สรา้งใน
เทศบาลทีต่น
บรหิารงานอยู่

ขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญช่ว่ย
ใหบ้รษิทัไมถ่กูลงโทษจาก
ความผดิในขอ้หาหนภีาษี
เนือ่งจากเป็นบรษิทัของ
ภรรยา

คอรร์ปัชนั COI

Corruption + COI



ตวัอยา่ง COI ทีเ่กดิจากนโยบาย

รฐัมนตรกี าหนดนโยบาย
ทีเ่อ ือ้ประโยชนต์อ่ธรุกจิ
ของครอบครวัและพรรค
พวก

คอรร์ปัชนั COI

คอรร์ปัช ัน่เชงินโยบาย 
(Corruption + COI) : 
นกัการเมอืงใชอ้ทิธพิล
ก าหนดกฎหมายเพือ่ให้

พรรคพวกทีท่ าผดิกฎหมาย
ไมถ่กูลงโทษ



ตวัอยา่ง COI แบบแทจ้รงิ

กรรมการพจิารณาตดัสนิ “โครงการ” หรอื 
“ความผดิของบคุคล” ตามใบส ัง่ของการเมอืง
เพราะเกรงถกูโยกยา้ย/หวงัไดต้ าแหนง่หนา้ที่

นกัการเมอืงพรรครฐับาลเป็นเจา้ของกจิการ X ขอให้
กรรมการต ัง้คา่ธรรมเนยีมกดีกนัสนิคา้น าเขา้ทีเ่ป็น
คูแ่ขง่

คอร์รัปชัน COI

COI

บรษิทักอ่สรา้งของนายกเทศมนตรชีนะการประมลูงานในเทศบาลทีน่ายก ฯ 
บรหิารแตก่ารประมลูเป็นไปอยา่งเทีย่งธรรมและโปรง่ใส

อธบิดกีรมก ากบัธุรกจิการเงนิท าหนา้ทีก่ ากบัธุรกจิ
อยา่งซือ่สตัย ์หลงัเกษยีณไปท างานกบับรษิทัการเงนิ 
A โดยใหข้อ้มลูส าคญัทางราชการทีต่นทราบระหวา่ง
อธบิดี

ผูบ้รหิารบรษิทัยกัษใ์หญเ่ป็นกรรมการควบคมุ
ธุรกจิขนาดใหญ ่หรอืกรรมการทีใ่หส้ทิธพิเิศษ 
แกธุ่รกจิทีต่นเกีย่วขอ้ง



๖) รบังานนอก แลว้สง่ผลเสยีใหง้านในหนา้ที ่
๗) ท างานหลงัออกจากต าแหนง่และเอือ้ประโยชนต์อ่บรษิทั
๘) การใหข้องขวญั ของก านลั เพือ่หวงัความกา้วหนา้
๙) ใหท้ปิพนกังานโรงแรมเพือ่หวงัการบรกิารทีด่กีวา่ลกูคา้รายอืน่
๑๐) ชว่ยใหญ้าตมิติรท างานในหนว่ยทีต่นมอี านาจ 
๑๑) ชือ้ขายต าแหนง่ จา่ยผลประโยชน ์เพือ่ความเจรญิกา้วหนา้ของ
ตน   

ตวัอยา่งประโยชนท์บัซอ้น
+++++++++++++++++++++++++++++

๑) หาประโยชนใ์หต้นเอง 
๒) รบัประโยชนจ์ากต าแหนง่หนา้ที ่
๓) ใชอ้ทิธพิลเรยีกผลตอบแทน 
๔) ใชท้รพัยส์นิของนายจา้งเพือ่ประโชนข์องตน 
๕) ใชข้อ้มลูความลบั เพือ่แสวงประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง 



...มาตรการของรฐัในการป้องกนัความขดัแยง้กนั

ระหว่างผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม...

• ก าหนดคุณสมบติัพึงประสงคแ์ละคุณสมบติัตอ้งหา้มของ

เจา้หนา้ทีข่องรฐั เช่น รมต. หรือ ส.ส. ตอ้งไม่ด ารงต าแหน่งทาง

ราชการหรือทีป่รึกษา เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ

บริษทั

• การเปิดเผยขอ้มูลทรพัยสิ์น หนี้ สิน และธุรกิจครอบครวัต่อ

สาธารณะก่อนและหลงัด ารงต าแหน่ง

• การก าหนดขอ้พึงปฏิบติั เพือ่เป็นการสรา้งกรอบพฤติกรรมให้

เจา้หนา้ทีข่องรฐัยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณไม่ท าลายความ

เช่ือมัน่ของสงัคมหรือก่อใหเ้กิดวิกฤตศรทัธา



การก าหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตในต าแหน่ง 

• การมีประมวลจริยธรรมและการหา้มผลประโยชนท์บัซอ้น 

การแสดงบญัชีทรพัยแ์ละหนี้ สิน 

• การใชห้ลกัโปร่งใสในการใชอ้ านาจ



แนวทางการปฏิบติัตนของเจา้หนา้ทีข่องรฐั 

หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส 

หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรบัผิดชอบ หลกัความคุม้ค่า 



ฝึกปฏบิตักิาร : 
-----------------------------------------------------------------------
วเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น



ภารกจิ/อ านาจ
หนา้ที ่

กระบวนงำน ความเสีย่งทีอ่าจเกดิ
ผลประโยชนท์บัซอ้นในการ
ปฏบิตังิานตามรปูแบบของ
ความขดัแยง้กนัระหวา่ง
ผลประโยชนส์ว่นตนและ
ผลประโยชนส์ว่นรวม /
กจิกรรมของเจา้หนา้ที ่ทีม่ ี
ความเสีย่งตอ่ผลประโยชน์

ทบัซอ้น

ตารางการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น



กระบวนงำน ความเสีย่งทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น
ในการปฏบิตังิานตามรปูแบบของความ
ขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตน
และผลประโยชนส์ว่นรวม และกจิกรรม
ของเจา้หนา้ที ่ท ีม่คีวามเสีย่งตอ่
ผลประโยชนท์บัซอ้น

ตารางการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น



กระบวนงำน รปูแบบของความ
ขดัแยง้กนัระหวา่ง
ผลประโยชนส์ว่นตน
และผลประโยชน์
สว่นรวม /กจิกรรมของ
เจา้หนา้ที ่ทีม่คีวาม
เสีย่งตอ่ผลประโยชน์
ทบัซอ้น

มาตรการป้องกนัความ
ขดัแยง้กนัระหวา่ง
ผลประโยชนส์ว่นตนและ
ผลประโยชนส์ว่นรวมใน
การปฏบิตังิานเพือ่
ป้องกนัผลประโยชนท์บั
ซอ้น

ตารางการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน
ทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น



ฝึกปฏบิตักิาร : 
-----------------------------------------------------------------------

การจดัท าคูม่อืป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้นในการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ที่
------------------------------------------------------------------------


