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งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน ดังนั้น ข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน 
ของแผ่นดิน จึงต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคัญในหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคดิ ร่วมกันท�า ด้วยความอตุสาหะ 
เสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ที่เกิดจากงานหลัก
เป็นใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด�าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน  
และส�าเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ 
ประเทศชาติและประชาชน  ได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ก



ค�าน�า

ส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม ได้เลง็เหน็ความส�าคัญของการส่งเสริม 
สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรในเรื่องความเสี่ยงต่อการเกิด 
ผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการปฏิบตังิาน โดยการให้ความรูเ้ก่ียวกับแนวทางปฏิบติั
ที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการที่ดี มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ประชาชน
เกิดความไว้วางใจ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

หนังสอืเล่มนีไ้ด้เสนอแนะ ความหมาย ประเภท และตัวอย่างของผลประโยชน์
ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีส่วนช่วยสร้างทัศนคติและ 
ความเข้าใจทีถู่กต้องในแนวทางการปฏบิติั เพือ่มใิห้เกิดความเสีย่งในการปฏิบติังาน 
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะท�าให้ให้การขับเคลื่อนภารกิจของส�านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และอยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข
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ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการ
ขับเคล่ือนภารกิจของรัฐ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของจริยธรรม คุณธรรม  
จึงได้จัดท�าหนังสือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  
โดยมุง่เน้นให้ข้าราชการ พนกังานราชการ และลกูจ้าง ของส�านกังานปลัดกระทรวง
คมนาคมทุกคน ประพฤติตน และปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่น ในการรักษา
ประสิทธิภาพ มาตรฐานงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและวิชาชีพ ให้เกิด 
ผลสมัฤทธิ ์เพือ่ประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติ ประชาชน และตนเอง ดงัจะเหน็ได้จาก 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ดังนี้

๑. วิสัยทัศน์
“เป็นศูนย์กลางในการบริหารด้านคมนาคมที่ทันสมัย”

๒. พันธกิจ
๒.๑ บริหารนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานงบประมาณ การตรวจสอบ  

และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งตามเป้าหมาย  
การพัฒนาประเทศอย่างมีพลวัตร

๒.๒ บริหารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้าน 
การปรับปรุงพัฒนา ระบบกฎหมาย ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการสือ่สาร และประชาสมัพันธ์ ด้านการจัดการเรือ่งราวร้องทกุข์
และการอุทธรณ์ เพือ่สนบัสนุนการบริหารนโยบายคมนาคมได้อย่างเป็นผลส�าเรจ็

๒.๓ ยกระดับการบริหารด้านความปลอดภัยในระบบขนส่งของ
ประเทศ

๒.๔ บรหิารความสมัพนัธ์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีส่�าคัญและให้บรกิาร
ประชาชนตามภารกิจอย่างมีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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๒.๕ พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร รวมถึงปัจจัยสนับสนุน 
การบริหารงานต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถน�าส่งผลผลิตและสร้างผลลัพธ์ ได ้
ตามความคาดหวังอย่างมืออาชีพ

๓. ค่านิยม
I – MOT

๑) Integrity ยึดมั่นคุณธรรม
๒) Modern ทันสมัยในการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี
๓) Outstanding มุ่งผลลัพท์เป็นเลิศ
๔) Team เสริมพลังขับเคลื่อนเป็นทีม

๔. ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พฒันาปัจจัยสนบัสนนุการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์สู่ความส�าเรจ็
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาสมรรถนะองค์กรอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้ความส�าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตภาครัฐ เห็นถึงความส�าคัญของปัญหาการทุจริตคอร์รับชัน 
ต่อการพัฒนาของประเทศ จงึได้จดัท�ายุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในยุทธศาสตร์ที่ ๔  
ส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใส โดยปลุกจิตส�านกึและสร้างค่านยิมในการต่อต้าน 
การทจุรติ รวมถึงส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมในการป้องกันการการต่อต้านการทจุรติ
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แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉ



ความหมายและรูปแบบ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ ๑
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ความหมาย

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือที่ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า “Conflict of Interests” (COI) 
หมายถึง

สถานการณ์ หรือการกระท�าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 
หรอืการปฏิบติัหน้าทีใ่นต�าแหน่งหน้าทีท่ีบ่คุคลนัน้รบัผดิชอบอยู่ และส่งผลกระทบ
ต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในต�าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งการกระท�านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัว  
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติ 
กันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด เช่น การรับสินบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่าย
เงินตอบแทนเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนต�าแหน่ง ตัวอย่างมีพบเห็นได้มากในสังคม 
ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน ์
ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ แบบนี้เป็นการกระท�าผิด 
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค�านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค�านึงถึงประโยชน์ส่วนตน 
หรือพวกพ้องเป็นหลัก

นอกจากน้ี ค�าทีม่กัจะได้ยนิบ่อย ๆ  กรณีความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมคือ “การคอร์รัปชันเชิงนโยบาย” ซึ่งหมายถึง  
การก�าหนดระเบยีบหรือนโยบายต่าง ๆ  โดยเจ้าหน้าทีข่องรฐั ซึง่ดเูหมอืนว่าถูกต้อง

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2
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ตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้วนโยบายเหล่านั้นเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง 
ส่งผลให้เกิดการผกูขาดและท�าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สงูสดุ หรืออกีนยัหนึง่ 
คือ “กรณีที่บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประโยชน์ได้เสียอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจ
เป็นประโยชน์ในแง่ของทรัพย์สินเงินทอง อ�านาจบารมีของตนเอง หรืออาจรวมถึง
ประโยชน์อืน่ทีน่อกเหนือไปกว่าทรพัย์สินเงนิทอง ท�าให้การตัดสนิใจในการด�าเนิน
งานเพือ่ประโยชน์สาธารณะไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นกลางหรอืยุติธรรม”

ปัจจัย ๓ ประการที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๑. บุคคลด�ารงต�าแหน่งของรฐัทีต้่องรับผดิชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
๒. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการ

ใช้ดุลยพินิจ
๓. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 3
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การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (COI) 

กับคอร์รัปชัน

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและสามารถแยกแยะประเภท รวมถึงวิธีการป้องกัน 
ไม่ให้ตัวเองและบุคคลใกล้ชิดเข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม จึงขอ
ท�าความเข้าใจเชงิเปรยีบเทยีบความเหมอืนและความต่างระหว่าง “คอร์รปัชนั” หรือ
การทุจริต ประพฤติมิชอบกับ “ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” สามารถแสดงด้วยภาพต่อไปนี้

Conflict
of

Interests

เจ้าหน้าที่มีบทบาทเดียว เจ้าหน้าที่มี ๒ บทบาท

ตั้งใจ

ดูเสมือนมีส่วนได้ส่วนเสีย
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COI

COI

คอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากนักธุรกิจ/ประชาชนที่ท�าผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้ถูกปรับ

นายกเทศมนตรีก�าหนดสเปค 
ให้บริษัทก่อสร้างของตนชนะ 
การประกวดงานก่อสร ้าง 
ในเทศบาลท่ีตนบรหิารงานอยู่

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการก�าหนดสเปคเพื่อให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะประมูล

ข ้ า ร า ช ก า ร ชั้ น ผู ้ ใ ห ญ ่ ช ่ ว ย 
ใ ห ้ บ ริ ษั ท ไ ม ่ ถู ก ล ง โ ท ษ จ า ก 
ค ว า ม ผิ ด ใ น ข ้ อ ห า ห นี ภ า ษี
เนื่องจากเป็นบริษัทของภรรยา

ตัวอย่างคอร์รัปชั่น

ตัวอย่างคอร์รัปชันที่เกิดจาก COI

Corruption + COI
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COI

COI

คอร์รัปชัน

คอร์รัปชัน

คอร์รปัชนัเชงินโยบาย (Corruption + COI) :  
นักการเมืองใช้อิทธิพลก�าหนดกฎหมาย
เพื่อให้พรรคพวกท่ีท�าผิดกฎหมายไม่ถูก
ลงโทษ

รัฐมนตรีก�าหนดนโยบายท่ีเอ้ือประโยชน์
ต่อธุรกิจของครอบครัวและพรรคพวก

ตัวอย่าง COI ที่เกิดจากนโยบาย

ตัวอย่าง COI แบบแท้จริง
บริษัทก่อสร้างของนายกเทศมนตรีชนะการประมูลงานในเทศบาลที่นายกฯ บริหาร  

แต่การประมูลเป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและโปร่งใส

• อธิบดีกรมก�ากับธุรกิจการเงินท�าหน้าที่ก�ากับธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ หลังเกษียณไปท�างานกับ
บริษัทการเงิน A โดยให้ข้อมูลส�าคัญทางราชการที่ตนทราบระหว่างเป็นอธิบดี

• ผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่เป็นกรรมการควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่  
หรือกรรมการที่ให้สิทธิพิเศษแก่ธุรกิจที่ตนเกี่ยวข้อง

• กรรมการพิจารณาตัดสิน “โครงการ” หรือ  
“ความผิดของบุคคล” ตามใบสั่งของการเมือง 
เพราะเกรงถูกโยกย้าย/หวังได้ต�าแหน่งหน้าที่

• นักการเมืองพรรครัฐบาลเป็นเจ้าของกิจการ X ขอให้
กรรมการตั้งค่าธรรมเนียมกีดกันสินค้าน�าเข้าที่เป็นคู่แข่ง

COI
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มาถึงตรงน้ี คงพอจะเห็นภาพว่า การทุจริตมีหลายระดับ ในระดับที่สูงสุด
คือ “คอร์รัปชัน” ส่วน “ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” ถือว่าเป็นความผิดระดับต้น  
เมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่า การคอร์รัปชันอาจไม่ใช่ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แต่ความ 
ขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นต้นเหตุพืน้ฐาน
ของการคอร์รัปชัน

หากพจิารณาให้ดจีะพบว่า การคอร์รปัชนัอาจไม่ได้เป็นผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม แต่เมื่อ
มีพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน ์
ส่วนรวมเกิดขึ้น ก็จะน�าไปสู่การคอร์รัปชันได้

เนื่องจากอาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องให้บริการสาธารณะ
เป็นภารกิจที่ต้องพบปะกับผู้คนหลากหลายวาระและโอกาส การปฏิบัติงานจึง 
อาจจะมีผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงต้องมีจิตส�านึก 
ในการทีจ่ะปฏบัิติหน้าที ่เพือ่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนอยู่เสมอ  
มิฉะนั้นแล้ว อาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

มีรูปแบบที่พบเห็นบ่อยๆ ดังนี้

๑. การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์
การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม อาจส่งผลต่อ

บุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีในหลายรูปแบบ เช่น การลด
ราคาของทีซ่ือ้ การมอบต๋ัวหนัง ต๋ัวพาหนะเดนิทาง การเลีย้งอาหารอย่างฟุม่เฟือย
ตลอดจนให้ความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้จะมีผลต่อผู้รับของขวัญ  
และท�าให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอนเอียงในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 
เช่น บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค�ามูลค่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปี 
ที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยลัดคิว 
ให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก

๒. การท�าธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing)
การท�าธุรกิจกับตัวเองคือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือ

พวกพ้องจากต�าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต�าแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น การจัดจ้าง 
บริษัทของภรรยาซึ่งด�าเนินธุรกิจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ให้เป็นผู ้ซ่อมบ�ารุง  
(Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานต้นสังกัด อธิบดีใช้อ�านาจ 
ให้หน่วยงานในสังกัดซื้อที่ดินของครอบครัวหรือพวกพ้องในการสร้างส�านักงาน
แห่งใหม่
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๓. การท�างานหลังเกษียณ (Post-employment)
การท�างานหลังเกษียณ คือ เป็นการไปท�างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้

ความรู้ ประสบการณื หรืออิทธิพลจากที่เคยด�ารงต�าแหน่งมารับงาน หรือ 
เอาประโยชน์ให้กับตนเองหรอืพวกพ้อง เช่น การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัปลดเกษียณแล้ว  
ใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานรัฐเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชน 
ที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะท�าการติดต่อกับหน่วยงานรัฐได ้
อย่างราบรื่น

๔. การท�างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)
การท�างานพิเศษ คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึง

การใช้ต�าแหน่งสถานภาพการท�างานสาธารณะ ในการที่จะเข้าไปเป็นนายจ้าง 
ของภาคเอกชน หรือเป็นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้เครื่องมือเคร่ืองใช้ของรัฐ 
ในการท�างานพเิศษภายนอก เช่น ผูต้รวจสอบบญัชภีาครฐัรบังานพเิศษเป็นทีป่รกึษา 
หรือเป็นผู้ท�าบัญชีกับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ

๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการ น�าข้อมูลไปเปิดเผย 

เพ่ือรับส่ิงตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ หรือน�าข้อมูล
ไปเปิดเผยให้แก่ญาตหิรอืพวกพ้องและแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมลูเหล่านัน้ เช่น 
เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการ
วางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพื่อให้ได้เปรียบ
ในการประมูล
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๖. การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork 
Barreling)

ตัวอย่างเช่น
• การทีน่กัการเมืองในจังหวัดขอเพิม่งบประมาณเพือ่น�าโครงการตัดถนน 

สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพาน
• การทีร่ฐัมนตรอีนมุติัโครงการไปลงในพืน้ทีห่รือในบ้านเกิดของตนเอง
• การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง

ตัวอย่างรูปแบบพฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อยๆ

 Ö การหาประโยชน์ให้ตนเอง
 Ö การรับผลประโยชน์จากการที่ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่
 Ö การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 Ö การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง 

และพวกพ้อง
 Ö การรบังานนอกแล้วส่งผลต่อความเสยีหายของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ
 Ö การท�างานหลังจากออกจากต�าแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
 Ö การให้ของขวัญ ของก�านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
 Ö การช่วยญาติมติรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานทีต่นมอี�านาจ
 Ö การซือ้ขายต�าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นตัวเงนิและประโยชน์ 

รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ต�าแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ
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๑. การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์

กรณีที่ ๑
นายรอบจัดเป็นนายกเทศมนตรี (นักการเมืองท้องถิ่น) และเป็นเจ้าของ

โรงแรมในอ�าเภอเมือง ได้พบกับรองผู้ว่าฯ สนอง ที่หน้าตลาด

นายรอบจัด :  สวัสดีครับท่านรองฯ สนอง
รองผู้ว่าฯ :  สวัสดีท่านนายกฯ
นายรอบจัด :  พอดีเลย ได้เจอท่านรองฯ ผมอยากทราบความคืบหน้า

เร่ืองท่ีผมจะขยายทีจ่อดรถด้านหน้าของโรงแรมว่าไปถึงไหน 
ด้านข้าง ๆ มีล�าคลอง ก็ว่าจะถมที่ตรงนั้นเลยดีไหมครับ

รองผู้ว่าฯ :  ไม่น่ามีปัญหานะ ผมบอกให้เจ้าหน้าที่เคลียร์เรื่องนี้ไว้แล้ว  
แต่ท่านนายกอย่าลืมเรื่องของผมล่ะ

นายรอบจัด : เรื่องนั้นไม่มีปัญหาแน่นอนครับ แค่รถตู้คันเดียวเอง
รองผู้ว่าฯ : ถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็โอเค
นายรอบจัด : ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ ฮ่ะ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะพฤติกรรมดังกล่าว
ของนายกเทศมนตรีเป็นการหาผลประโยชน์ให้ตนเอง โดยถมคลองสาธารณะ 
เพื่อท�าเป็นที่จอดรถของโรงแรมตน และส�าหรับรองผู้ว่าฯ เป็นความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะใช้ต�าแหน่งหน้าที่ 
ของตนให้ประโยชน์กับเอกชนโดยหวังสิ่งตอบแทน (รถตู้) และละเลยผลประโยชน์
ส่วนรวม

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน12
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กรณีที่ ๒
นายรอบรู้ นายกเทศบาลต�าบลแร้งคอย อ�าเภอไกลปืนเที่ยง ซึ่งมีภรรยา

ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้ไปงานท�าบุญ เลี้ยงพระที่บ้านของก�านันสังเวช

นายรอบรู้ : เออ...นี่ก�านัน อาทิตย์หน้ามีการประชุม อบต. ใช่ไหมครับ
ก�านันสังเวช : ใช่แล้วครับ ท่านนายกฯ
นายรอบรู้ : ผมก�าลังอยากจะขอให้พี่ก�านันช่วยเรื่องขุดคลองไส้ ไก ่

เข้าต�าบลสักหน่อย บอกพรรคพวกด้วย ถ้าบริษัทผม 
ได้โครงการนี้แล้วรับรอง ทีวีสี ๒๙ นิ้ว รุ่นล่าสุด ส่งถึงบ้าน
ทุกคนเลย

ก�านันสังเวช : ยินดอียู่แล้วครับท่าน เราคนกันเอง ถ้าอย่างนัน้ผมจะได้บอก
พวกเราให้ เรื่องแค่นี้สบายมากครับ 

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เพราะต�าแหน่งนายกเทศบาล 
และก�านันต้องท�างานเพื่อสาธารณะ แต่กลับร่วมกันท�าเพื่อหวังผลประโยชน์ของ
ตนและครอบครัว

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13
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กรณีที่ ๓
ระหว่างการเดนิทางกลบัจากการรบัประทานอาหารกลางวัน อธบิดจี�าลอง

ได้คุยกับนายสามารถ ซึ่งเป็นเลขานุการกรม

อธิบดี :  คุณมีคนในใจของคุณหรือยังที่จะเสนอให้มาเป็นหัวหน้า 
ฝ่ายพัสดุ ถ้ายังไม่มีผมจะขอต�าแหน่งนี้ให้กับสมชัย ญาติ
ของผมสักหน่อย

สามารถ :  ได้ครับท่าน แต่ผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นในกรมจะคิดยังไงบ้าง  
ท่านพอจะมอีะไรตอบแทนเค้าบ้างไหมครบั เผือ่จะช่วยให้ผม
คุยได้สะดวกขึ้น

อธิบดี :  ได้เลย ผมไม่ใช่คนใจคอคับแคบ ให้ ได้อยู่แล้ว เพราะเรา 
ต้องช่วยกันอีกนาน และถ้าสมชัยน้องของภรรยาผมได้เป็น
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ พวกคุณก็จะสบายไปด้วยนะ

สามารถ :  ผมก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะข้าราชการขาด 
ความเป็นกลางและขาดจริยธรรมในการปฏบิติัหน้าทีร่าชการ โดยใช้ต�าแหน่งหน้าที่
ของตนต่อรองกับพรรคพวกให้ญาติของตนที่ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุ แทนที่จะเป็นการพิจารณาคัดเลือกจากความรู้
ความสามารถ “อย่างโปร่งใส โดยยึดหลักคุณธรรม”

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน14
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กรณีที่ ๔
นายบุญเหลือ เจ้าของบริษัทส่งออกและน�าเข้าเสื้อผ้าส�าเร็จรูปมาพบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีที่ส�านักงานฯ

นายบุญเหลือ : คุณรัชนูครับ คุณคิดว่าจะคิดภาษีของบริษัทผมทันเวลา
ไหมครับ

คุณรัชนู : ก็อยู่ทีว่่ามอีะไรตอบแทนหรือเปล่า ดฉินัขอแนะน�าให้ท�าตาม
บริษัทอื่น ๆ ที่เขาท�ากันนะคะ ถ้าต้องการรวดเร็วต้องท�า
อย่างไร

นายบุญเหลือ : อืม...ครับ...ครับ..... อ๋อ !! แค่นี้เอง ไม่มีปัญหาครับ  
เดี๋ยวผมจัดการให้ รับรองว่าคุณรัชนูไม่เหนื่อยฟรีแน่  
แค่ต๋ัวเคร่ืองบนิทวัร์ยโุรปเอง แล้วจะให้ลกูน้องส่งมาให้ครบั

คุณรัชนู : ขอบคุณค่ะ ดิฉันสามารถช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยกว่า 
ปีก่อน ๆ ด้วยนะคะ  สบายใจได้

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที ่
ที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ คือการให้บริการประชาชนอยู่แล้ว 
แต่ไปเรียกผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรบผิดชอบ

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 15
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๒. การท�าธุรกิจกับตัวเอง (Self-Dealing) 

กรณีที่ ๑
นายรุ่งโรจน์ ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐได้เรียกนายปัญญาหัวหน้า 

ฝ่ายสินเชื่อของธนาคารมาพบ

ปัญญา :  นายครับ ที่นายส่ังเรื่องหมู ่บ้านอยู่สุขวิลล่า โครงการ 
ที่ภรรยาของนายยังปิดโครงการไม่ได้อยู่หลายโครงการ  
ผมได้เสนอกับลูกค้าที่รอการอนุมัติเงินกู้จากธนาคาร 
ให้พิจารณาโครงการควบคู่ไปด้วยแล้วครับ รับรองว่า 
ไม่มีปัญหาครับ ผมยังแจ้งลูกค้าด้วยว่าธนาคารจะอนุมัติ
เงินกู้ให้เป็นกรณีพิเศษส�าหรับผู้ซื้อบ้านในโครงการอยู่สุข
วิลล่าด้วยครับ

นายรุ่งโรจน์ :  ขอบใจมากปัญญา หนนี้ถือว่าผมติดค้างคุณเลยนะเนี่ย 
โอกาสหน้าหากคุณมีปัญหาอะไรก็บอกผมได้เลยนะ

ปัญญา :  หามไิด้ครบัท่าน เราพรรคพวกกัน ไม่ช่วยกันก่อนแล้วจะไป
ช่วยใครที่ไหนละครับ

นายรุ่งโรจน์ :  ผลตอบแทนผมมีให้คุณแน่ ๆ คุณปัญญา

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะนายรุ่งโรจน์ ได้ใช้
อ�านาจในต�าแหน่งหน้าทีใ่ห้ผู้ใต้บงัคับบญัชาหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัว 
เป็นการใช้อ�านาจเกินขอบเขตที่ควรกระท�าตามปกติ ซึ่งประชาชนผู้ขอเงินกู้เงิน 
อาจได้รับประโยชน์มากกว่านี้หากซื้อบ้านจากโครงการอื่น

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน16
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๓. การท�างานหลังเกษียณ (Post-employment)

กรณีที่ ๑
นายประจวบ ผู้บริหารหน่วยงานก�ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่ก�าลัง 

จะเกษียณรับเชิญไปทานอาหารกลางวันกับนางนิยดา ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล บริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง

นายประจวบ :  ผมตกลงใจไปเป็นทีป่รกึษาให้บรษัิท ตามค�าเชญิแล้วนะครบั
นางนิยดา :  ดฉัินดใีจจังเลยค่ะท่าน เพราะท่านเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ 

และมลีกูน้องอยู่ในกรมฯ มากมาย ปีนีเ้ราคงชงิความได้เปรียบ 
จากคู่แข่งได้อย่างแน่นอนค่ะ

นายประจวบ :  ฮ่ะ ฮ่ะ ยินดี ยินดี

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการท�าให ้
หน่วยงานราชการเสียเปรียบ และมักมีการใช้อ�านาจบารมีในที่ท�างานเดิม ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และไม่ยุติธรรมกับบริษัทเอกชนรายอื่น ๆ

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 17
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๔. การท�างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)

กรณีที่ ๑
นายบญุช ูเจ้าของกิจการน�าเข้ารถยนต์ ได้ไปติดต่อราชการทีก่รมแห่งหนึง่

กับนางสาวปราณี

บุญชู :  ยังไม่ถึงคิวของผมอกีหรือครับ ผมทราบว่าคุณมบีริษัท
ตรวจสอบบญัชด้ีวย ถ้าจะให้บริษัทคุณตรวจสอบบญัชี
จะเร็วกว่าไหมครับ

นางสาวปราณี : อ๋อ แน่นอนค่ะ ถ้าหากเป็นลูกค้าของบริษัทก็จะได้รับ 
การบริการที่พิเศษกว่าด้วยคะ 

บุญชู : ผมยินดีครับ ถ้ายังไงผมขอเบอร์โทร. ที่บริษัทคุณ 
เพื่อติดต่อนะครับ

นางสาวปราณี : ได้เลยค่ะ ดิฉันจะเข้าบริษัทช่วงเย็น และวันเสาร์

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้เบียดบังเวลาและรายได้ของราชการไปเป็นของตัวเอง และขาดการทุ่มเทในการ
ปฏบิติัหน้าที ่ท�าให้ประชาชนสญูเสยีผลประโยชน์ทีค่วรจะได้รับ ซึง่ในเวลาปฏบิตังิาน 
ก็จะเลอืกปฏบิติัให้บรกิารเฉพาะรายทีต่นเองได้รับประโยชน์ก่อนประชาชนทัว่ไปด้วย

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน18
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กรณีที่ ๒
หลังจากที่ ดร. แสนรู ้ ผู ้ เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมรับโทรศัพท์จาก 

นายประชา พนักงานบริษัทเอกชนยักษ์ ใหญ่แห่งหนึ่งแล้ว ก็ออกมาพูดกับ 
นางสาวส�ารวย เลขาหน้าห้อง

ดร. :  คุณส�ารวย วันศกุร์นีช่้วยเลือ่นเวลาสอนนกัศึกษาให้ผมด้วย 
เพราะคุณประชาเพ่ิงโทรมาให้ไปประชุมโครงการที่ผมเป็น 
ที่ปรึกษาอยู่ คงต้องไปเพราะเบี้ยประชุมที่นั่นหลายอยู่นะ 

นางส�ารวย :  ค่ะ อาจารย์ แต่เดอืนนีอ้าจารย์เลือ่นนกัศึกษา ๒ คร้ังแล้วนะค่ะ  
เฮ้อ! ต้องไปโทรเลื่อนเวลาสอนให้อาจารย์อีกแล้ว 
อาจารย์คะ ดิฉันเลื่อนเวลาสอนให้อาจารย์แล้วค่ะ  
มีอะไรอีกไหมคะ

ดร. :  ไม่มี ขอบใจมาก

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะข้าราชการที่มีหน้าที่
ต้องสอนหนังสือแต่ขณะเดียวกันก็เป็นที่ปรึกษา โดยรับประโยชน์ที่ได้จาก 
บริษัทเอกชน จึงท�าให้ละเลยต่อหน้าที่ราชการ
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๕. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)

กรณีที่ ๑
นายบุญรอด รองอธิบดี โทรศัพท์ไปหานางมาลีน้องสาวของภรรยา

บุญรอด : มาลี พี่มีข่าวจะบอกคือว่า ตอนนี้ที่กรมฯ ก�าลังจัดสรร 
งบประมาณเพื่อขยายส�านักงานช่วงแยกบ้านบ่อเงินน่ะ  
ใกล้ที่ดินของเพื่อนเธอ รีบไปดูและกว้านซื้อที่ในละแวกนั้นไว้
ให้หมดนะ

มาลี : ไม่มีปัญหาค่ะพี่บุญรอด เดี๋ยวมาลีจัดการเองก็เหมือนเดิม
ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

บุญรอด : นี่!! จบงานนี้แล้วเราคงมีเงินไปเที่ยวเมืองนอกซักเดือน 
หรือครึ่งเดือนแน่!!

มาลี : แล้วคุณพี่อย่าลืมเปอร์เซ็นของหนูด้วยนะคะ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะเจ้าหน้าทีข่องรฐัมส่ีวน
รูเ้หน็ในข้อมลูลับของทางราชการ และน�าข้อมลูนัน้มาใช้ในการหาประโยชน์ให้ตนเอง
และพวกพ้อง
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กรณีที่ ๒
นายพิทักษ์ ผู้อ�านวยการกองกลาง ได้นัดคุยกับนายประจบเจ้าของบริษัท

ด้านคอมพิวเตอร์ ในงานเลี้ยงรุ่น

นายพิทักษ์ : อั๊วมีข่าวดีเร่ืองการจัดประมูลซ้ือคอมพิวเตอร์ลอตใหญ่ 
ของกรม คราวนี้ซื้อแล้วส่งไปส�านักงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เลยนะ พรุ่งน้ีอั๊วจะให้หน้าห้องส่งสเปคไปให้ ลื้อเตรียม
เอกสารเข้ายื่นซองประกวดราคาได้เลย

นายประจบ : เย่ียมเลย!! ขอบใจมากเพ่ือน อัว๊ก็ก�าลังอยากได้โครงการใหญ่ ๆ   
มีหนทางอะไรช่วยเพื่อนให้ได้โครงการนี้มั่งหรือเปล่า

นายพิทักษ์ : เฮ้ย! ของอย่างนี้ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวอั๊วจะให้เด็กปิดประกาศ 
ให้ช้า ๆ หน่อย ไม่ว่าหน้าไหนก็เตรียมเอกสารไม่ทันหรอก

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐได้น�า
ความลับมาเปิดเผยให้กับพวกพ้อง แทนที่การประมูลจะเป็นการแข่งขันอย่างเสรี 
ถือเป็นการท�าให้สาธารณะเสยีประโยชน์ ไม่ได้ผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญทีแ่ท้จริง ในราคา
ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อราชการ นอกจากนี้ยังใช้อ�านาจหน้าที่ให้ผู้ใต ้
บังคับบัญชาประกาศประกวดราคาล่าช้าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องด้วย
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กรณีที่ ๓
นายพนม มีอาชีพรับราชการ ได้วางแผนจะพาครอบครัวไปเที่ยวชายทะเล

ในวันหยุดสุดสัปดาห์

นายพนม : น�า้หวาน พรุ่งนีคุ้ณพ่อจะพาหนไูปเทีย่วทะเล ไปหวัหนิดไีหมลกู
น�้าหวาน : เย้!! ดีใจจังเลยคุณพ่อน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะ
นายพนม : แต่พรุ่งนี้ลูกต้องรอพ่อหน่อยนะ ตอนเช้าพ่อจะเข้าไปเอา 

รถตู้ทีท่�างานก่อน รถหลวงใหญ่ กว้างขวางนัง่สบายนะลกูนะ
น�้าหวาน : ได้เลยค่ะคุณพ่อ หนูจะแต่งตัวรอเลยค่ะ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวแต่กลับใช้รถตู้ซึ่งเป็นสมบัติของทางราชการ  
ถือเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของรัฐ
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๖. การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
(Pork Barreling)

กรณีที่ ๑
นายมานะเป็นนายกเทศมนตรี ได้เจอกับนายวิวัช สมาชิกสภาเทศบาล 

ที่หน้าร้านกาแฟข้างวัดบางโพธิ์ไทร

นายวิวัช : นีถ้่าท่านนายกฯ อยากให้โครงการสร้างสะพานข้ามแม่น�า้ท่าไทร 
ของนายกผ่านโดยสะดวกไม่มีปัญหาโดนแปรญัตติล่ะก็  
ผมว่าเร่ืองแบบนี้มันก็ต้องมีอะไรนิด ๆ หน่อย ๆ เป็นการ 
แลกเปลีย่นกันบ้างนะ อย่างท่ีเขาว่าแหละครับว่าโลกนีไ้ม่มอีะไรฟรี

นายมานะ : โอ้ย..คุณวิวัช เรือ่งอย่างนีเ้ราคุยกันได้อยูแ่ล้ว ไม่มปัีญหาหรอก 
ต้องการให้ผมช่วยอะไรละ

นายวิวัช : ถ้าอย่างนัน้กช่็วยตดัถนนเข้าต�าบลของพวกผมบ้าง แล้วก็
ใส่ชื่อผมและพรรคด้วยนะครับ 

นายมานะ : ฮ่า ฮ่า เรื่องแค่นี้เอง สบายมาก
นายวิวัช : ขอบคุณครับ มื้อนี้ผมเลี้ยงเอง

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะในฐานะสมาชกิสภาท้องถ่ิน 
ซึง่มบีทบาทในการอนมุตัแิละตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร แต่กลับ
ไปต่อรองหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติ
เอนเอียงจากความถูกต้อง และประโยชน์สาธารณะ เนือ่งจากต้องการให้ฝ่ายบรหิาร 
(นายกเทศมนตรี) เสนอโครงการไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองและยังใส่ชื่อตนเอง 
และพรรค เป็นการหาเสียงจากงบประมาณแผ่นดิน
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ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่พบเห็นบ่อย ๆ

กรณีที่ ๑
นายสุขุม ผู้อ�านายการกองกลาง ได้พบกับนายถวิลเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี  

ในลิฟต์ ในเช้าวันหนึ่ง

นายสุขุม : ถวิล ลูกสาวเรียนจบแล้วไม่ใช่หรือ ?
นายถวิล : ใกล้แล้วครบัท่าน เดอืนหน้าจบแน่นอนครบั เค้าบอกเหมอืนกัน 

ครับ ว่าอยากท�างานหาประสบการณ์ก่อน ยงัไม่อยากเรียนต่อ
นายสุขุม : ถ้าอย่างนั้น จะให้มาท�างานที่บริษัทในเครือที่อยู่ในก�ากับ 

ของกรมไหม แต่ต้องให้ค�าตอบเร็ว ๆ นะ ถ้าไม่สนใจจะได้ 
ฝากคนอื่น แกเป็นลูกน้องฉันมานานสนิทกันเหมือนญาติ 
ฉันได้ไม่คิดอะไร แต่ถ้าคนอื่นฉันได้อีกหลายตังค์

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะการเลือกคนสนิท 
หรือญาติมิตรท�าให้ปิดโอกาสคนอื่น ซึ่งอาจจะมีความสามารถมากกว่า ถือว่า
เป็นการเลือกปฏิบัติและมุ ่งจะให้ผู ้ ใกล้ชิดได้งานท�ามากกว่าการค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้จากการรับบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริง
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กรณีที่ ๒
สามารถ ผู ้สมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้นัดนายพาท ี 

ชาวบ้านในต�าบลหวาย มาพบเพื่อหารือเตรียมการเลือกตั้ง

นายสามารถ :  พาที เลือกต้ังคร้ังนี้ อย่าลืมเหมือนเดิมนะ ไปเกณฑ์คนมา
ให้ได้เยอะ ๆ ผมจะเพิ่มค่าหัวให้อีกเท่าตัว ถ้าได้เลือกหนนี้

นายพาที :  ได้ครับ ล่าสุดก็มีพรรคทางเลือกที่สี่มาเสนอให้ผมและ 
พรรคอื่น ๆ อีกไม่เว้นแต่ละวัน แต่ผมก็ยังรักอุดมการณ์ 
ของท่าน ผมให้คนในต�าบลเราเกณฑ์ญาติ ย้ายทะเบียนบ้าน
มาให้เยอะ ๆ งานนี้คงเรียบร้อยนะครับ ว่าแต่ท่านจะยังให้
ความอนุเคราะห์เหมือนเดิมหรือเปล่า  

นายสามารถ :  เหมือนเดิมสิพาที
นายพาที :  แต่ผมก็ต้องเรียนท่านแต่เนิน่ ๆ  เพราะการเตรียมงานของผม 

มันก็มีปัญหามากกว่าแต่ก่อน ลูกทีมก็มากขึ้น ผมก็อยาก
จะเรียนท่านไว้ จะได้ไม่เสียน�้าใจกัน 

นายสามารถ : จะมากแค่ไหน ก็ไม่ใช่ปัญหา เราคนกันเอง อย่าถือว่าเป็น 
ค่าจ้างค่าแรงกันเลย ถือเป็นการช่วยเหลอืกันเลก็ ๆ  น้อย ๆ  
ก็แล้วกัน

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะนายพาทีในฐานะ
ประชาชนซึ่ งมีสิทธิหน ้าที่ ในการเลือกต้ัง ส ่ง เสริมระบอบการปกครอง 
แบบประชาธิปไตย และสอดส่องพฤติกรรมการทุจริตในการเลือกต้ัง กลับมุ่งหวัง
ประโยชน์จากการเป็นหัวคะแนนและรับซื้อเสียง ท�าให้การเลือกต้ังไม่เป็นไป 
อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และได้คนที่ไม่เหมาะสมเข้ามาบริหารประเทศ
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กรณีที่ ๓
นางสุพัตรา เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาได้มาส่งงานความก้าวหน้า 

ของโครงการให้กับนายวันชัยหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับงาน

นายวันชัย : รายงานที่บริษัทคุณส่งเข้ามานะ ผมดูแล้วมีประเด็นที่ 
ต้องปรับแก้ไขนะ ผมได้เขียนแก้ในรายงานแล้ว คุณให้คน 
มารับได้

นางสุพัตรา : ขอบคุณค่ะ มีคนคอยช่วยเหลืออยู่ข้างในก็อย่างนี้แหละ  
หากปิดงานนี ้คุณวนัชยัเตรียมลางานไปพกัผ่อนกบัครอบครวั 
ที่อเมริกาได้เลยคะ 

นายวันชัย : ขอบใจมาก แหม! เรามนัคนกันเอง ช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไป
นางสุพัตรา : แต่ถ้าแก้ไขแล้ว กรรมการคนอื่นจะให้แก้ไขอีกหรือเปล่าคะ
นายวันชัย : เฮ้ย! ไม่ต้องห่วง ถ้ามีปัญหาเดี๋ยวผมช่วยเคลียร์ให้เอง
นางสุพัตรา : ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ
นายวันชัย : ฮ่า ฮ่า ฮ่า เรื่องแค่นี้สบายมาก เรื่องปกติใคร ๆ เขาก็ท�ากัน

ทั้งนั้นแหละ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะนายวันชัยในฐานะ 
คณะกรรมการตรวจรับผลงานควรท�าตัวเป็นกลาง รักษาประโยชน์ของราชการ 
แต่กลับไปท�าหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงาน 
ผลการศึกษามาพจิารณาก่อน และแก้ไขในประเดน็ท่ีคาดว่าอาจถูกคณะกรรมการ
คนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของคณะกรรมการคนอื่น 
ถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือบริษัทที่อยู่ในฐานะลูกจ้างของรัฐอย่างเกิน 
บทบาทหน้าท่ี ท�าให้หน่วยงานเสยีผลประโยชน์ นอกจากนีผ้ลงานทีไ่ด้อาจด้อยคณุภาพ  
เพราะหวังสิ่งตอบแทนให้กับตนเอง
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กรณีที่ ๔

นาย ก : สารวัตร ผมมีเรื่องให้ช่วย ก็เรื่องของลูกชาย ส.ส. ภิภพ 
นั่นแหละ เมาแล้วไปมีเรื่องกับลูกก�านันฉ่อย ภิภพมัน 
เป็นเพือ่นผมต้ังแต่สมยัอยู่มธัยม เลยโทรมาขอให้ช่วยหน่อย

สารวัตร : ถ้าจะช่วยก็พอท�าได้ครับ
นาย ก : เออ!! ก็ท�าส�านวนให้มนัอ่อน ๆ  หน่อย ถือว่าช่วยลูกช่วยหลาน 

ก็แล้วกันนะ
สารวัตร : ได้ครับ ลูกของเพื่อนท่านทั้งคน ผมช่วยเต็มที่อยู่แล้วครับ
นาย ก : ขอบใจนะสารวัตร

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่
เป็นผู้รักษากฎหมายและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ด้วยการสืบสวนคด ี
อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค แต่จากตัวอย่างกลับใช้อ�านาจหน้าที่ในการใช้
ดุลยพินิจของตนเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องที่กระท�าผิด

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 27



ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

กรณีที่ ๕
ณ โรงพยาบาลของรัฐ ในเช้าตรู ่ของวันจันทร์ต้นเดือน สายสวรรค์  

หัวหน้าแผนกทะเบียน พบกับซื่อตรงเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ระเบียงด้านหน้าห้อง 
ตรวจโรค

สายสวรรค์ : น้องซื่อตรง วันนี้มีเจ้าหน้าที่ใช้บัตรคิวพิเศษส�าหรับญาติ  
กี่คนจ๊ะ

ซื่อตรง : วันนี้มี ๘ คนยังเหลือโควตาอีก ๒ คนครับหัวหน้า
สายสวรรค์ : ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพ่ิมบัตรคิวพิเศษอีกซัก ๕ ใบนะส�าหรับ 

ผูม้อีปุการคณุพิเศษของเรา แล้วนี!่! ผู้มอีปุการคุณเค้าฝาก
บตัรดหูนงัฟร ี๒๐ ทีน่ัง่มาให้แน่ะ เนีย่ Gold Class ซะด้วยนะ

ซื่อตรง : อุ้ย!! ขอบคุณมากครับหัวหน้า
สายสวรรค์ : ไม่เป็นไรจ๊ะ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต้องให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม กลบัหาประโยชน์จาก
ระบบลอ็กบัตรคิวให้กับเจ้าหน้าทีห่รอืญาติของเจ้าหน้าที ่โดยลอ็กบตัรไว้มากกว่า
ที่โรงพยาบาลก�าหนดและไปรับประโยชน์จากบัตรที่ล็อกนั้น

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน28



ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

กรณีที่ ๖
ที่โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด นายแพทย์เจนภพตรวจคนไข้รายสุดท้าย 

คือ นางสาวซันนี่

นายแพทย์เจนภพ : คุณซันนี่เพื่อความสะดวก และการได้รับยาที่ดีกว่า 
ผมแนะน�าให้คุณไปหาผมทีค่ลนิกิผมตามนามบตัรนี้
ในตอนเย็นนะ ผมว่าคุณจะได้รับการดแูลอย่างใกล้ชดิ 
ดีกว่าที่นี้

ซันนี่ : อ้อ! เหรอฮ้า! ดีฮ่ะคุณหมอ เพราะซันนี่ต้องการ
บริการที่ดี ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ซันนี่ก็ไม่เกี่ยง

นายแพทย์เจนภพ : คุณพยาบาล นี่รายการยาของคนไข้เมื่อสักครู ่  
คุณช่วยท�าเร่ืองเบิกจ่ายยาโดยใช้ชื่อญาติคนนี้ 
ของผมนะ

คุณพยาบาล : แต่...คุณหมอคะ คุณหมอเพิ่งจะใช้ชื่อญาติคนนี ้
เบิกยาไปเมื่อวันก่อนนะคะ

นายแพทย์เจนภพ : อ้อ! เหรอ เพิ่งใช้ไปเหรอ เออ! งั้นใช้ชื่อคนนี้ก็แล้วกัน 
ขอบใจนะ เดี๋ยวมีส่วนแบ่งให้คุณด้วยนะ

คุณพยาบาล : ถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะ

การกระท�าดังกล่าว ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะแพทย์รายนี้ได้ฝ่าฝืน
จรรยาบรรณวิชาชีพที่ต้องให้บริการผู้ป่วยเป็นอย่างดี เต็มความสามารถ แต่ 
กรณีดงักล่าวกลบัชกัชวนผูป่้วยให้ไปรับบริการทีค่ลนิกิส่วนตัว นอกจากนี ้ยังเบกิ
ค่าจ่ายยาไปใช้ทีค่ลนิกิส่วนตวัของตนด้วย เป็นการเบยีดบงัผลประโยชน์และรายได้ 
ของราชการ
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ข้อเสนอแนะมาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

จะเหน็ได้ว่า เจ้าหน้าทีข่องรัฐจะต้องเป็นผูม้จีติส�านกึทีถู่กต้องและจริยธรรม

ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมตลอดเวลาพฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่าง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจเกิดขึน้ได้โดยเจตนาหรือไม่เจตนา 

รัฐโดยส�านักงาน ก.พ. จึงเสนอแนะแนวทาง/ข้อก�าหนดเพื่อป้องกันพฤติกรรม 

ดังกล่าว ดังนี้

๑. ก�าหนดคุณสมบติัพึงประสงค์และคณุสมบติัต้องห้ามของเจ้าหน้าทีร่ฐั  

(Qualification and Disqualification) เช่น รัฐมนตรีหรอืสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

(ส.ส.) ต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งทางราชการหรือที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้อง 

ไม่เป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น

๒. การเปิดเผยข้อมลูทรัพย์สนิ หนีส้นิ และธุรกิจครอบครบัต่อสาธารณะ  

(Discloser of Personal Interest)

๓. การก�าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อเป็นการสร้าง

กรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ ไม่ท�าลาย 

ความเชื่อมั่นของสังคม หรือก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา
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ตัวอย่าง      ข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

• เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่พงึรบัของตอบแทน (Payments and Rewards to 

Members) ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มึมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม และได้มาโดย

มิชอบ

• เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การงาน โดยมีเร่ืองของ 

การเงินและการเมืองเข้ามาเก่ียวข้อง (Voting with a Pecuniary Interest) เช่น  

การลงคะแนนเสียงของข้าราชการ เพือ่ออกกฎหมายหรอืกระท�าอืน่ใดทีม่ผีลกระทบ 

ต่อส่วนรวม

• เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงท�างานในต�าแหน่งที่เก่ียวข้องในภาคธุรกิจ  

หลังพ้นต�าแหน่งหน้าที่ทางราชการ (Post – office Employment Restrictions) 

เป็นการป้องกันมิให้ผูด้�ารงต�าแหน่งทางราชการน�าข้อมลูลบัถายในหน่วยราชการ

ที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากต�าแหน่งแล้ว และป้องกันการใช้สิทธิพิเศษ 

ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะทีเ่คยด�ารงต�าแหน่งส�าคัญในหน่วยงาน

ราชการมาแล้ว
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เมื่อ...พบเห็นและประสบกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม...จะท�าอย่างไร?

ตัวเอง
เม่ือเจอเหตุการณ์ที่คาดว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ให้พิจารณาผลลพัธ์ทีจ่ะเกิด
ขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียประโยชน์ ท่านก็ควร 
หลีกเลีย่ง ตวัอย่างเช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพจิารณา
ความดคีวามชอบของบคุคลใกล้ชดิ ท่านก็ควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ 
หรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลท�าให้การพิจารณาเบี่ยงเบน  
แต่หากเป็นเพียงคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จักกับ
บุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธ์ิใจของท่านและเพ่ือ 
ความโปร่งใสด้วย

องค์กร
เม่ือเจอเหตุการณ์ที่คาดว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือ 
คนใกล้ตัว ท่านควรให้ค�าแนะน�าด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ และผล 
หรือโทษของความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
รวมทัง้แนะน�าวิธีการป้องกันตามทีก่ล่าวข้างต้น สร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน
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แนวทางปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

๑. ไม่ถามน�าถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก�านัลหรือ

ประโยชน์อื่นใด

๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ

หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

๔. กรณีจ�าเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

โดยธรรมจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ  

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก  

ของก�านัลและหรอืประโยชน์อืน่ใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให ้

หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน  

๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา 

ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต�่ากว่าความเป็นจริง

๕. ควรใช ้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช ้บัตร 

แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ เพ่ือเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติ 

ในการประหยัด
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แนวทางปฏิบัติกรณีการเรี่ยไร

1. ห้ามมิให้จดัให้มกีารเร่ียไรทีม่ชิอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการเรีย่ไรพุทธศักราช 2487 ระเบยีบส�านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการเรีย่ไร 

ของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มติ 

คณะรัฐมนตรี และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

2. ห้ามใช้หรือแสดงต�าแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฎในการเรี่ยไร

3. ห้ามใช้อ�านาจหน้าทีใ่นฐานะข้าราชการพลเรอืน สัง่ ขอร้อง หรอืบงัคับ

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นช่วยท�าการเร่ียไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและ 

ขั้นตอนของกฎหมาย

4. ห้ามมิให้น�าผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ 

บุคคลอื่นที่เกิดจากการเร่ียไร มาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ 

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ท�าให้ผู ้ ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น  

เกิดความเดือดร้อน หรือเกิดความอึดอัดใจ

5. ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเพื่อซื้อของของขวัญ

ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น วันเกิด  

วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนต�าแหน่ง การเล้ียงรับรองข้าราชการผู้ใหญ ่

หรือผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ ตลอดจนการมอบของฝาก หรือ 

ของอภินันทนาการซึ่งมีราคาแพง โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยม  

หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรทอความปรารถนาดี ควรใช้บัตรอวยพร 

หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
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6. ห้ามจัดกิจกรรมที่ก�าหนดให้มีการจ�าหน่ายบัตรหรือบริจาคเงิน 

หรอืทรพัย์สนิทีมี่การก�าหนดทีม่มีลูค่าทีแ่น่นอน เช่น การการจ�าหน่ายบตัรเข้าชม

การแสดง การจ�าหน่ายบัตรเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟหรือกีฬาอื่น เว้นแต่ 

เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรหรือได้รับ 

การยกเว้นตามกฎหมาย

7. ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น 

บุคลากร ทรัพย์สิน และเวลาราชการในการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาต 

หรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
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ผลการด�าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หรอืความขดัแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๑) ประกาศเจตจ�านงการบริหารงานการก�ากับดูแลด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล๑

ผู้บริหารได้ลงนามเพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ และการม ี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร

๒) ประกาศ นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด๒

เพ่ือให้บคุลากรส�านกังานปลดักระทรวงคมนาคม ยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติอันจะท�าให้เกิดความเสียหายต่อ 
การด�าเนินการของกระทรวงคมนาคม

๓) ประกาศแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง๓

เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้ยึดถือปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑, ๒, ๓ ดูในภาคผนวก
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พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒

มาตรา ๑๐๐

ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด�าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
โดยให้ถือว่าการด�าเนินการใด ๆ ของคู่สมรส ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๐ เป็นการกระท�า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย นอกจากนี้ ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว 
ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง ๒ ปีด้วย

เจตนารมณ์มาตรา ๑๐๐
เพือ่ให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์สงูสดุต่อประชาชน 

รวมทั้งปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย ในความซื่อสัตย์ สุจริต ในการบริหาร
ราชการของเจ้าหน้าทีข่องรฐั และป้องกันการทจุริตอนัเกิดมาจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐ
มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม จึงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด�าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัด 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน42



ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

ข้อยกเว้นมาตรา ๑๐๐
๑. กรณีพ้นจากการด�ารงต�าแหน่งมาแล้วยังไม่ถึง ๒ ปี สามารถเป็น 

ผูถื้อหุน้ไม่เกิน ๕ % จากจ�านวนหุน้ทัง้หมดทีจ่�าหน่ายในบรษิทัมหาชนทัง้หมด ทัง้นี้ 
ต้องไม่ใช่บรษิทัท่ีเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานของรฐั ทีไ่ด้รบัอนญุาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒. กรณีเจ้าหน้าทีข่องรฐัได้รบัมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าทีใ่นบรษัิทจ�ากัด 
หรือบริษัทจ�ากัดมหาชน ที่หน่วยงานรัฐหรือเข้าร่วมทุน เช่น “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่
ปรึกษาหรือกรรมการภายในบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชน ที่กระทรวงการคลัง
ถือหุ้นหรือเพิ่มทุน”

การด�าเนินการท่ีเป็นการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
ตามมาตรา ๑๐๐

๑. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับหน่วยงานของรัฐ 
ทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้ปฏบิติัหน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึง่มอี�านาจก�ากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�าเนินคดี 

๒. เป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในห้างหุน้ส่วนหรอืบรษัิททีเ่ข้าเป็นคู่สญัญา
กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีอ�านาจ ก�ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด�าเนินคดี 
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๓. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญา 
กับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม  
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานจากรัฐ 

๔ เข้าไปมส่ีวนได้เสยีในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่รกึษา ตัวแทน พนกังาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ ดูแล ควบคุม หรือ 
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ั้นสงักัดอยู่หรอืปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซึง่โดยสภาพของผลประโยชน์ของธรุกิจของเอกชนนัน้
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบ 
ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

โทษผู้ฝ่าฝืน
กรณเีจ้าหน้าทีข่องรฐัฝ่าฝืน ต้องได้รบัโทษจ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรอืปรบัไม่เกิน 

๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
หรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพิสูจน ์
ได้ว่า ตนเองไม่ได้รู ้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนกระท�าการนั้น ๆ  
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่มีความผิด
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มาตรา ๑๐๓

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล 
นอกจากมกีฎหมายหรอืข้อบงัคับทีอ่อกโดยบทบญัญัติแห่งกฎหมาย บังคับใช้กับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกต�าแหน่ง และบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่รัฐผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าท่ีรัฐมาแล้วยังไม่ถึง ๒ ปี เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ�านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก�าหนด

เจตนารมณ์มาตรา ๑๐๓ 
เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

จากบุคคลในโอกาสต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง 
ของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้
ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐทุกต�าแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ข้อยกเว้น
๑. หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย

ก�าหนด อาทิ เงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ค่าที่พัก 
ค่าเดินทาง ค่ารับประทานอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร

๒. หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
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หลักเกณฑ์และจ�านวนทรพัย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรฐัจะรบัจากบุคคล
๑. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติตามจ�านวนที่เหมาะสม

ตามฐานะ
๒. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอื่น ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคา

หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๓. รบัทรัพย์สนิหรือประโยชน์อ่ืนใด ทีก่ารให้นัน้เป็นการให้ลกัษณะให้กับ

บุคคลทั่วไป

กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓๐๐๐ 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความจ�าเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน  

๓,๐๐๐ บาท เพื่อรักษาไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ 
ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเทจ็จรงิเก่ียวกับการรับทรพัย์หรอืประโยชน์นัน้ ต่อผูบ้งัคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ�าเป็น ความเหมาะสม สมควร 
ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

กรณ ี มีค�าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ให้คืนทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู ้ ให้ในทันที หากไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

กรณ ี ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า 
หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง ถอดถอน

กรณ ี เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีไ่ด้พ้นจากต�าแหน่งการเป็นเจ้าหน้าทีข่องรฐัไปแล้ว 
ยังไม่ถึง ๒ ปี จะต้องแจ้งต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน46



ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ
รบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดจากต่างประเทศ หากผู้ให้ไม่ได้ระบวุ่าให้ใคร 

ไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใดหรือให้เป็นของส่วนตัว มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดย 
มคีวามจ�าเป็นต้องรบัไว้เพือ่รกัษามติรภาพหรอืความสัมพนัธ์ไมตรอีนัด ีเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว

หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ไม่มีเหตุผลท่ีจะอนุญาตให้รับไว้เป็นของส่วนตัว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ต้นสังกัดโดยทันที

ประโยชน์อืน่ใด หมายถึง ส่ิงทีม่มีลูค่า ได้แก่การลดราคา การรบัความบนัเทงิ 
การรับบริการ การรับฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับ
ทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดจากญาติ หรอืบคุคลทีใ่ห้กันในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติ 
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม
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การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ
ถ้าหากเจ้าหน้าท่ีมีความจ�าเป็นต้องรับทรัพย์สนิไว้เพือ่รกัษามติรไมตร ีแล้ว

เจ้าหน้าทีจ่ะต้องแจ้งรายละเอยีดเก่ียวกับการรบัต่อหวัหน้าส่วนราชการ ให้วินจิฉยั
ว่าสมควรรับหรือไม่ ซึ่งหากวินิจฉัยว่ารับได้ เจ้าหน้าที่จึงสามารถรับทรัพย์สิน 
เป็นของตนเองได้ แต่หากวินิจฉัยว่ารับไม่ได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่คืนทรัพย์สินแก่เจ้าของ
หรือส่งมอบให้เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัด

กรณ ี ผู ้รับทรัพย์สินเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ จะต้อง
รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการรับทรัพย์สินกับผู้มีอ�านาจแต่งต้ัง ถอดถอน  
แต่ถ้าหากเป็นประธานองค์กรอสิระ หรอืหวัหน้าส่วนราชการทีไ่ม่มผีูบั้งคับบญัชา
ถอดถอน ให้แจ้งรายละเอียดกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.

บทลงโทษ
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน จะต้องได้รับโทษคือ จ�าคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับ

ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 
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ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 
หมวด ๒ ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการ

มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ ซื้อ ท�า จัดการหรือรักษา 
ทรัพย์ใด เบยีดบงัทรพัย์นัน้เป็นของตน หรือเป็นของผูอ้ืน่โดยทจุรติ หรือโดยทจุรติ
ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์สินนั้นเสีย ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี หรือ 
จ�าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท

ค�าว่าเบียดบัง  มีความหมายท�านองเดียวกับยักยอก คือ ต้องครอบครอง
ทรัพย์นั้นอยู่ แล้วเอาทรัพย์นั้นไปในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์ ไม่ใช่เป็นการเอาไป 
เพียงชั่วคราวแล้วเอากลับมาคืนนั้นย่อมไม่ใช่พฤติการณ์เบียดบัง  (เทียบเคียง 
ฎีกาที่ ๓๔๑/๒๕๑๒)

ข้อสังเกต  ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการนี้ บุคคลธรรมดากระท�า 
โดยร่วมกับเจ้าพนักงานถือเป็นผู้สนับสนุน

บทลงโทษ
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้

เกิดความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผู้ใด หรือปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบติัหน้าที ่โดยทจุริต 
ต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่ หนึง่ปีถึงสบิปี หรอืปรับต้ังแต่สองพนับาทถึงสองหมืน่บาท 
หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
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ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

พ.ศ.๒๕๔๔

ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล 
หรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเรีย่ไรซึง่มิใช่หน่วยงานของรฐัจะต้องไม่กระท�าการ  
ดังต่อไปนี้ 
๑. ใช้หรือแสดงต�าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด�าเนินการเรี่ยไร 

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่อ 
อย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด

๒. ใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท�า 
การเรี่ยไรให้หรือกระท�าในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ ในภาวะจ�ายอมไม่สามารถปฏิเสธ 
หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท�าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
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ภาคผนวก



๑. ประกาศเจตจ�านงการบรหิารงานการก�ากับ 
ดแูลด้วยความซือ่สัตย์สุจรติและยดึหลกั
ธรรมาภิบาล
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ประกาศเจตจ�านง
การบริหารงานการก�ากับดูแลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและยึดหลักธรรมาภิบาล

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ปฏิบัติภำรกิจหลักเป็นศูนย์กลำงกำรบริหำรของ
กระทรวงในกำรพฒันำยทุธศำสตร์ แปลงนโยบำยของกระทรวงเป็นแผนปฏบัิต ิจดัสรรทรพัยำกร
ให้บรรลเุป้ำหมำยและเกดิผลสมัฤทธิต์ำมภำรกจิของกระทรวงเพือ่เป็นศนูย์กำรบรหิำรรำชกำร

ในฐำนะผู้บริหำรของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม ขอประกำศเจตจ�ำนง มุ่งมั่น 
ในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ และกำรม ี
ส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองค์กร และ
เหน็สมควรให้มกีำรจดัท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดแูลองค์กำรทีด่ขีองส�ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม  
เพื่อให้กำรปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
ตำมหลักธรรมำภิบำล เพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใส เป็นที่ยอมรับ 
ของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมีศักดิ์ศรีของกำรเป็นหน่วยงำนภำครัฐ 
พร้อมสร้ำงควำมมั่นใจ ศรัทธำ และไว้วำงใจจำกประชำชน ผู้รับบริกำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดไป

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมได้รวบรวม
หลักกำร นโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำร แนวทำงปฏิบัติ รวมถึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำม
นโยบำยเพื่อพัฒนำหน่วยงำนให้มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำร กำรปฏิบัติงำนโดย
บุคลำกรทุกระดับของส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม สำมำรถน�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
องค์กำรที่ดีฉบับนี้ไปเป็นแนวทำงยึดถือปฏิบัติในกำรด�ำเนินงำน และจะไม่ละเลยกำรปฏิบัติ 
ตำมหลักกำรที่ปรำกฏอยู่ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดี ฉบับนี้

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมจะพิจำรณำทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำร 
ก�ำกับดูแลองค์กำรที่ดีของหน่วยงำนเป็นประจ�ำ ท้ังน้ีเพื่อให้มีควำมเหมำะสมและทันสมัย 
อยูเ่สมอ อกีทัง้ เพือ่เป็นกำรแสดงถึงพันธะสญัญำระหว่ำงหน่วยงำนและบคุลำกรของส�ำนกังำน
ปลัดกระทรวงคมนำคม จึงขอให้ทุกคนได้ลงชื่อในหนังสือรับทรำบดังที่แนบมำพร้อมกับ 
คู่มือฉบับนี้ พร้อมทั้งยอมรับเป็นหลักกำรปฏิบัติรำชกำรตลอดไป

(ลงชื่อ)
 (นำยชำติชำย ทิพย์สุนำวี)
 ปลัดกระทรวงคมนำคม
 วันที่        มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๖๐



๒. ประกาศ นโยบายการให้หรอืรบัของขวญั 
หรือประโยชน์อื่นใด
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ประกาศส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เรื่อง  นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

 
เพือ่ด�ำรงรกัษำไว้ซึง่ชือ่เสยีงของส�ำนกังำนปลดักระทรวงคมนำคม โดยให้ถอืปฏบิติัตำมพระรำชบญัญตัิ 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๓ ที่บัญญัต ิ 
ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นจำกบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต ่
กำรรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยำตำมหลกัเกณฑ์และจ�ำนวนทีค่ณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก�ำหนด 
และตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ข้อ ๖ (๑) ที่ก�ำหนดไม่ให้เรียกรับ หรือยอมจะรับ 
หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม เว้นแต่เป็นกำรให้ 
โดยธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม จึงก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์ 
อืน่ใด ตำมแนวทำงหนงัสอืส�ำนกังำน ก.พ. ที ่นร ๑๐๑๓.๗/ว ๑๑ ลงวนัที ่๒๕ ธนัวำคม ๒๕๕๗ โดยให้ข้ำรำชกำร 
พนกังำนรำชกำร ลกูจ้ำงประจ�ำ และลูกจ้ำงชัว่ครำว ในสังกัด ปฏิบติัตำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครัด ดงันี้

๑. ไม่ถำมน�ำถึงกำรให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของก�ำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 

กับผู้ที่มีควำมเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่
๔. กรณีจ�ำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำหรือตำมปกติ

ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ก่อนกำรให้หรือรับของขวัญ ของ
ที่ระลึก ของก�ำนัลและหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ ได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่ำในกำรรับ 
จำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บำท หำกเกนิ ๓,๐๐๐ บำท ให้รำยงำนกำรรับของขวญัแก่ผูบ้งัคบับญัชำ  
ทั้งนี้ ให้พึงระวังกำรตีมูลค่ำของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต�่ำกว่ำควำมเป็นจริง

๕. ควรใช้บัตรอวยพร กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรอืใช้บตัรแสดงควำมยนิดแีทนกำรให้ของขวญั  
เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมข้ำรำชกำรพลเรอืน อกีทัง้เพือ่ประโยชน์ในกำรเสรมิสร้ำงทศันคติ
ในกำรประหยัด

ประกำศ  ณ วันที่         กรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยชำติชำย  ทิพย์สุนำวี)
ปลัดกระทรวงคมนำคม
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แบบรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ของส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรณีทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท

(ตำมมำตรำ ๑๐๓ พระรำชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติ พ.ศ.๒๕๔๒  
ระบุว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งเจ้ำหน้ำของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจ�ำเป็นต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี 
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร)

******************************
วันที ่

เรียน  ปลัดกระทรวงคมนำคม
ด้วยเมื่อวันที ่  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) 

ต�ำแหน่ง  ระดับ 
หน่วยงำน ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้
 

ทั้งนี้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ข้ำพเจ้ำ   ใช้ไปแล้ว 
   เก็บรักษำอยู่

ลงชื่อ 

( )

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำ (ระดับกอง/ส�ำนัก)

 

 

 

ลงชื่อ 

( )

ต�ำแหน่ง 

วันที ่

ค�ำสั่ง (ระดับหัวหน้ำส่วนรำชกำร)

 อนุญำตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลได้

 มีเหตุผลควำมจ�ำเป็น เหมำะสม และสมควร

รับไว้เป็นสิทธิส่วนบุคคลได้

 ไม่มีเหตุที่ให้ยึดถือไว้ส่วนบุคคล ให้ตกเป็นของ

ทำงรำชกำร โดยส่งมอบท่ีกองกลำง / ฝ่ำยพัสดุ  

กองคลัง ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

 ไม่สมควรรับ และให้ส่งคืนแก่ผู้ให้โดยทันที ถ้ำ

ไม่สำมำรถคืนได้ ให้มอบเป็นของทำงรำชกำร 

โดยส่งมอบที่ กองกลำง / ฝ่ำยพัสดุ กองคลัง 

ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคม

ลงชื่อ 

( )

ต�ำแหน่ง 

วันที ่



๓. ประกาศแนวทางเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจดัซือ้จดัจ้าง



แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน58

ประกาศส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง

พ.ศ. ๒๕๖๐

เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิำนด้ำนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและบคุลำกรส�ำนกังำนปลัดกระทรวงคมนำคม
ปฏบิตังิำนด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมพระรำชบญัญตัจิดัซือ้จดัจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงก�ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงไว้ ดังนี้

๑. ปฏิบัติต่อผู้เสนอรำคำทุกรำยด้วยควำมเท่ำเทียมกัน
๒. ไม่ด�ำเนินกำรใด ๆ กับผู ้เสนอรำคำ/ผู ้ท�ำสัญญำ ในลักษณะที่ก่อให้เกิด 

ข้อสงสัยที่ส่อไปในทำงทุจริต หรืออำจน�ำไปสู่กำรทุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
๓. ไม่เรยีก–รบั หรือยอมจะรบัทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อืน่ใด ทัง้เพือ่ตนเองและผู้อืน่ 
๔. ไม่ก�ำหนดเงื่อนไขผลตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้เสนอรำคำรำยใดให้มีสิทธิเข้ำ 

ท�ำสัญญำกับส�ำนักงำนปลัดกระทรวงคมนำคมโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอรำคำ 
รำยอื่นมิให้มีโอกำสแข่งขันในกำรเสนอรำคำอย่ำงเป็นธรรม

๕. บคุลำกรในหน่วยงำนสนบัสนนุกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องผู้ด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรพสัด ุ
ด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้

๖. บุคลำกรในหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำท่ีโดยยึดถือกฎหมำย กฎ ระเบียบปฏิบัติของ
ทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด

๗. ผูบ้งัคบับญัชำพงึใช้ดลุยพนิจิในกำรปฏบัิติงำน และส่งเสรมิสนับสนนุ ให้ค�ำปรึกษำ  
แนะน�ำรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีเหตุผล

๘. ผูบ้งัคบับญัชำพงึควบคมุ ก�ำกบัดแูล ตรวจสอบให้ผู้ประพฤตปิฏบิตัติำมแนวทำง
ในกำรปฏิบัติเพื่อตรวจสอบหน่วยงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด

ประกำศ  ณ วันที่         มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยชำติชำย  ทิพย์สุนำวี)
ปลัดกระทรวงคมนำคม



ช่องทางการร้องเรียน
เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่น�าสู่
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. ส�านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 5  
เลขที่ 120  หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ  10210
โทรศัพท์สายด่วน  1676  โทรสาร 0 2143 8341

2. ศูนย์ด�ารงธรรม  กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย  ถนนอาฎางค์ กรุงเทพฯ  10200
โทรศัพท์สายด่วน 1576
E-mail : Damrongdham.1567@gmail.com

3. ศาลปกครอง
120  หมู่ 3  แจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  10210 
โทรศัพท์สายด่วน 1355

4. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ส�านักงาน ป.ป.ช.)

เลขที่ 361  ถนนนนทบุรี  ต�าบลท่าทราย
อ�าเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  11000 
หรือ ตู้ ปณ. 100  เขตดุสิต  กทม.  10300
โทรศัพท์สายด่วน 1205
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5. ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ส�านักงาน ป.ป.ท.)

99  หมู่ 4  อาคารซอฟต์แวร์ ปาร์ค  ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต�าบลคลองเกลือ  อ�าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
โทรศัพท์สายด่วน 1206

6. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
47/101  ถนนติวานนท์  ต�าบลตลาดขวัญ
อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 1100
โทรศัพท์ 0 25471 711
Email : mail.fact2015@gmail.com

7. ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  10400
โทรศัพท์ 0 2271 8000

8. ส�านักนายกรัฐมนตรี
1  ถนนพิษณุโลก  แขวงดุสิต 
แขวงจิตรลดา  กรุงเทพมหานคร  10300
ตู้ ปณ. 1111
โทรศัพท์สายด่วน 1111
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9. ส่งจดหมาย  ส�านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
เลขที่ 38  ถนนราชด�าเนินนอก  แขวงวัดโสมนัส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ 10100

10. กลุ่มงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 0 2283 3054

11. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กระทรวงคมนาคม
โทรศัพท์ 0 2283 3208  
โทรสาร 0 2283 3213
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บรรณานุกรม

ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน., ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม. กรุงเทพ : ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน,๒๕๕๒

พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔. (ม.ป.ป.).

ส�านกักฎหมาย ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต.ิ  
(๒๕๕๖). คู่มือการปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ด�าเนินกิจการ 
ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม 
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย.

ประกาศคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง ก�าหนดต�าแหน่งหน้าที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด�าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ 
แห่งพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔. (ม.ป.ป.).

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรอืน. (๒๕๕๒, ๕ พฤศจิกายน). ราชกิจจานเุบกษา.  
เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๖๒ ง.

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. (ม.ป.ป.).  
สาระน่ารูเ้ก่ียวกับกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ และมาตรา ๑๐๓. (แผ่นพับ)
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