
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

คํานํา  

   คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด  
พร้อมตัวอย่างเพ่ือการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติ 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพล
ตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว   
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ไมใ่ช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย 

   คู่มือเล่มนี้ จะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางนําไป ปรับใช้
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด  

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน เทศบาล
ตำบลไผ่ดำพัฒนาทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน   
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

  
  
  

       
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
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บทที่  ๑  
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ 
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกท่ีจะนําไปสู่การทุจริต  
   สํานักงาน ก.พ.ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนัการเมือง 
ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ าวคือ การที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง   
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทําดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาใน 
รูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที ่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทํา 
ดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม  ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที ่เที ่ยงธรรม เนื ่องจากการยึด 
ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติ ก่อให้เกดการกระทำท่ีผิดจริิยธรรมและ 
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ 
หน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลง
รอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่ สามารถตัดสินใจกระทําอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้น
ได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์  
  ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่า            
ที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรา              
มีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย  
   ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public  Interest สิ่งใดก็ตามที่ให ้
ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก  
ในสังคม  
   พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์
ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่   
  ๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจ 
หน้าที่ทําให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบน
หรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าหน้าที่แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกำนัลจาก
ร้านค้า  
  ๒. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณ 
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
  ๓.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์     
ของราชการทํางานส่วนตัว  

 



 

๒ 
 

  ๔.  ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทําข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ 
แทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหา 
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  
  ๕.  การทํางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเอง 
ทํางานอยู่  
  ๖.  การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม  โดยใช้ความรู้
หรือ 
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  

    องค์กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development นิยม 
ผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท  
  ๑.  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง Actual มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และสาธารณะเกิดข้ึน  
  ๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น Perceived & Apparent เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น 
ว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่ง 
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง 
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
  ๓.  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ 
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อน
กัน Competing Interests  มี ๒ ประเภท  
  ๑.  ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ 
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิ ดความผิดพลาดหรือ 
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี 
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางาน 
บางอย่างที่คนอื่นๆ ทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน 
มาเก่ียวข้อง 
  ๒.  ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํา 
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาท 
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง / 
อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ 
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ 
นํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  
   
 
 
 



 

๓ 
 

หลักการ  ๔  ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๑.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก 
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่ 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน 
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื ่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพยงปฏี ิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ตองม้ ีจริยธรรมด้วย  
  ๒.  สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี 
วิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความ 
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
  ๓.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  การแก้ปัญหาหรือ
จัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กรการ จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเร่ืองการสร้างระบบ
และ นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับ
เรื่อง ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด่้วย  
  ๔.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร  ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ 
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้  
  -  ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ การ
ปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทํางาน  
  -  ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบาย ใจ
ในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน  
  -  ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่ เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้ 
ในทางท่ีผิด 
   -  ให้เจ้าหน้าที ่มีส ่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
   ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
  -  มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม  
  -  กระบวนการระบุความเสี่ยงและจดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  -  กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
  -  วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่ 
จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
 
 
 



 

๔ 
 

  แนวทางการจดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
   กรอบการทำงานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง 
สามารถนําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน สําหรับการ 
พัฒนาและการปฏิบัตตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๑.  ระบุว่ามีมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนใดใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร  
  ๒.  พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา   
  ๓.  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  
  ๔.  ดำเนินการเป็นแบบอย่าง  
  ๕.  สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๑.  บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ   
   รายละเอียดขั้นตอน   
 ๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
  -  ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิด 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสําคัญคือ องค์กร
ต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนทีเ่ป็นไปได้เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นจริงและท่ีเห็น  
  -  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที ่มีส่วนสำคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี ่ยงได้ครอบคลุม             
และทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
  -  ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธ์ุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ องค์การ
อ่ืน (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 
   -  ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ 
ให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน /สิ่งของ 
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้  รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความ 
สนใจเป็นพิเศษ  
  -  การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย  
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม   
  -  องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ
ผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกี ่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน              
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ           
ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ  
  -  รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น 
หรือแบบเป็นไปได)้  
  -  เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ  



 

  -  ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้้ 
๕ 
 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าระดับสูง  
  -  เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ 
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง 
นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง 
รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  -  ขั ้นตอนแรกของการให้ความร้ ูคือ สร้างความเข้าใจว่ าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ 
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ          
การร่วมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย 
อํานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  
  -  นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจ
ใสจะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาต่อไป  
๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง  
  -  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่ อยู่ 
ในตําแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียง
พอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วน
บุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
  -  ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด  ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม  ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่
แพ้กัน  
  -  การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง ของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจ หน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญาหรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐ จะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดทีผู่้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญาด้วย  
 
 



 

 
๖ 
 

  -  นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วน ร่วม
ในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหาขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการ จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธี เหล่านี้จะ
ทำให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้  ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุก ขั้นตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได้  
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย   
  -  ระบบจดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถาม 
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางานรวมถึง 
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจ 
เรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ 
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกันโดยอาจ 
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่  

บทบาทสําคัญของการบริหาร  
   ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public  
Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ 
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี ่ยวข้ องกับผลการ 
ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน  สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทํา
ผิดและภาวะผู้นําเรื่องสําคัญมาก ในการสร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การ
ตอบสนองของข้าราชการและผลที่ เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ  ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม
หรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น เหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ เปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่ เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้อง
เข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าทีจ่ะทำได้ บทบาทอ่ืนๆ คือ  
  -  ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย   
  -  ปรับกลยทธุ ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งทีจ่ะเกิดจากการเปิดเผย   
  -  พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ  
  -  ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้ 
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานทันที  
  -  ปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 



 

    -  ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคล
ที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าทีโ่ดยให้คําปรึกษา แนะนําลูกน้องไม่ให้ทําผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการ 

 
๗ 
 

กระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและ ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่าง
ยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร ผู้บริหารต้องทําให้ผู้
เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น ความลับชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผย
และผลทีเกิดจากการเปิดเผย  ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วย
วาจาจะต้อง สรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทำใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มี
อิทธิพลต่อการ ตรวจสอบหรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทำให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ  
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน  
    จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ 
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทําไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ 
กระทําผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ ข้าราชการ
หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ เฉพาะในการรับ
ข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการ สนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน 
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target)   
➢ หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องค้ ุมครองผู ้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบาย และ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ      
การบริหารที่ไม่่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต  

➢ จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด  ให้ให้คำปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดที่เ่หมาะสม และปกปองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย  

➢ โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติและ
ขนาดขององค์กร  

➢ นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
➢ มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เหมาะสม

กับผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

บทที่ ๒ 
มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
    ๑.  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคด ี
  ๒.  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัททีเ่ข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคด ี 
  ๓.  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  
  ๔.  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใด้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน นั้น
อาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของเจ้าหน้าที่ข่องรัฐผู้นั้น  
    เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ิ ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดำเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มาตรา 101 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 
100 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดย
อนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ จํานวนหุ้นทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
ไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม มาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาบังคับใช้กับกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัด
หรือบริษัท มหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด
หรือบริษัท มหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับ
กับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจาก การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดย



 

อนุโลม มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ หน้าที่หรือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญา
ด้วย  

๙ 
 

บทลงโทษ  
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง ระวาง
โทษ จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรค
สาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินการตาม
มาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นมีความผิด  
  ๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื ่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึง 
กําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดที ่เจ้าหน้าที ่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย 
ธรรมจรรยาไว้ ดังนี้  
   ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
    ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
    ข้อ 3 ในประกาศนี้  
    “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือให้กันตามารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
    “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
    “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การ
รับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
   ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ ในประกาศนี ้ 
    ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
    ๑)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากญาติซึ ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป  
  ๒)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า ในการรับจาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
  ๓)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทีก่ารให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
   ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซ่ึงผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่ จะต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นรายงาน รายละเอียด



 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้น ไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สังกัดโดยทันท ี

๑๐ 
 

    ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร สูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที ที่
สามารถกระทําได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ     
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั ้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยเร็ว  
    เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั ้นไม่เคยได้รับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้   
บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี
อํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
    ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับ
นี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  
 ๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   
 ๓.๑  ส่วนคําปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู ้ดํารงตําแหน่ง ทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   
  (๒)  การมีจิตสำนึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
  (๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
  (๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อมเท็จจริง  



 

  (๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
  (๘)  การยึดมนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

๑๑ 
 

 ๓.๒  หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และ ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
  (๑)  ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  
  (๒)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวก ของทาง
ราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองเหนือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย   
  (๓)  ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม  
     ทั้งนี้  ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทํา ดังกล่าวไว้
ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  
  (๔)  ในการปฏิบัติหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อื ่น ในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
     ในกรณีที ่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ ่ม อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ  
  ๓.๒  หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้  
  (๑)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
  (๒)  ไมใช้ตำแหน่งหรือการกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บคคลใดเพราะมีอคต ิ
  (๓)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่น จะไดประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรอประมวลจริยธรรมนี้  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

บทที่  3 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่ง ที่มีบทบาทสอง
บทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาว ของสมชายเป็น
ผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิด ปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่การกระทําความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบ คัดเลือกบุคคลยัง
มิได้เกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ ช่วยเหลือบุตรสาวของตน
แต่ประการใด เป็นต้น  ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการ 
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย 
เป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น             
ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจาก 
การเก่ียวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง  
  มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
 ๑.  กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ  
 ๒.  การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินหนี้สินและธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ  
 ๒.  การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)  
  ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  ๑.  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความ
เหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ  
  ๒.  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทํางาน โดยมีเร่ืองของการเงินและการเมือง
เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบ            
ต่อส่วนรวม  
  ๓.  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตําแหน่งราชการ  
เป็นการป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์ 
หลังออกจากตําแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดํารง 
ตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว  

  หลักการ 4 ประการสำหรับจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
    1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ  
    ๒.  สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด  
    ๓.  ส่งเสริมความรับผดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  
    ๔.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 



 

 
 
 
 
 

๑๓ 
 

กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน  
    ๑.  ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร  
    ๒.  พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
  ๓.  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  
  ๔.  ดําเนินการเป็นแบบอย่าง  
  ๕.  สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน 
การจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๖.  บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนว
ทางการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๑)  การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๒)  พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
   ๓)  ให้ความรูู้้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  
   ๔)  ดําเนินการเป็นแบบอย่าง  
   ๕)  สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
   ๖)  การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

๑๔ 
 

“การป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่  :  กรณีการบริหารงานบุคคล” 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ มี ๓ ประเภท ดังนี้ 
 1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) 
 2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) 
 3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) 
(ความหมายจากองค์กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development :OECD) 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
หน้าที ่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) ซึ ่งถือว่าเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย มี 2 ประเภท 
 1. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงานเดียวกันมากกว่าหนึ่งหน้าที่ (มีปัญหา
เกี่ยวกับการไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ได้) 
 2. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท ภายใต้หน่ วยงานที่ต่างกัน (การมี
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่ง ทำให้ได้ข้อมูลภายใน ที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้) 

หลัก 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจ ภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้อง
ทำงานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดโดยไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : กำหนดขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและเปิดเผยให้ ปชช. 
ทราบ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ 
 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : เจ้าหน้าที่ต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนในงานที่ปฏิบัติ และจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนให้มากที่สุด ฝ่ายบริหาร
ต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย 
 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มี 7 ขั้นตอน 
 1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
 2. พัฒนานโยบายและกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
 3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายฯให้ทั่วถึง 



 

 4. ดำเนินการเป็นแบบอย่างโดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา 
 5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6. บังคับใช้นโยบาย 
 7. ทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

๑๕ 
 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
 ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งกลายเป็นผลผลิตหรือการบริการตามแต่ละ
ประเภทขององค์การ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์การ โดยทั่วไปมนุษย์แต่ละคนมี
ลักษณะหลากหลายแตกต่างกันในด้าน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติ
ภารกิจต่างๆ ให้องค์การบรรลุเป้าหมาย การดำเนินการให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นต้องอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน 

ความหมายและความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ดำเนินงานด้านบุคลากร ตั้งแต่การ  
สรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งการพัฒนา ธำรง
รักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์การได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการ
ทำงาน และยังรวมไปถึงการแสวงหาวิธีการที่ทำให้สมาชิกในองค์การ ที่ต้องพ้นจากการทำงานด้วยเหตุทุพพล
ภาพ เกษียณอายุหรือเหตุอื่นใดในงาน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 3 ด้าน ดังนี้ 
 ๑.  ด้านบุคลากร ช่วยให้พนักงานในองค์การได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และได้พัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 
 ๒.  ด้านองค์กร ช่วยพัฒนาองค์กร พนักงานที่มีคุณภาพก็จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตาม
แนวทางท่ีผู้นำระดับสูงวางไว้อย่างมีประสิทธิผล 
 ๓.  ด้านสังคม ช่วยเสริมสร้างความม่ันคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ 

ปรัชญาหรือหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
1. หลักคุณธรรม (Merit - Based) : ประกอบด้วย 4 หลักใหญ่ คือ 
 1.1 หลักความเสมอภาค - ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คำนึงถึงผิวพรรณ เชื้อชาติ เพศ ฯลฯ 
 1.2 หลักความสามารถ - พิจารณาความสามารถ ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นหลักผลงาน และหลัก
สมรรถนะ 
 1.3 หลักความเป็นกลาง - การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงฝ่ายใด 
 1.4 หลักความมั่นคง - การรับรองการเป็นอาชีพ มีทางก้าวหน้า มีค่าตอบแทน และสวัสดิการที่
เหมาะสม มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
2. หลักสมรรถนะ (Competency - Based) : ใช้คนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ (Put the Right Man 
on the Right Job) โดยกำหนด การศึกษา และความรู้ความสามารถที่ต้องการสำหรับตำแหน่งต่างๆ  แล้ว
นำไปสรรหาพัฒนาให้ได้บุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง 
3. หลักผลงาน (Performance - Based) : การบริหารโดยยึดผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
4. หลักการกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ (HR Decentralization) : Line Manager ร่วมรับผิดชอบ
ในการเป็น HR Manager ด้วย 



 

5. หลักคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) : สร้างความสมดุล ระหว่าง Work Life กับ 
Home Life 
 
 
 

๑๖ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 สรรหา คือ หาคนดีคนเก่งเข้ามาทำงาน การสรรหาประกอบด้วยการสรรหาแบบตั้งรับหรือแบบดั้งเดิม 
และการสรรหาเชิงรุก 
 พัฒนา คือ รับเข้ามาแล้วพัฒนาให้เป็นคนดี คนเก่งยิ่งๆ ขึ้นไปอีก 
 รักษาไว้ คือ รักษาไว้ให้อยู่กับเราเป็นเรื ่องการจัดการทางก้าวหน้าในอาชีพ การมีค่าตอบแทนที่
เหมาะสม การสร้างความพึงพอใจและเป็นผู้รักองค์กร 
 ใช้ประโยชน์ คือ การใช้คนให้ตรงกับงาน ให้ความเป็นอิสระและมีส่วนร่วม ให้ทำงานได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ปัจจัยท่ีทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานบุคคล 
 1. ระบบเล่นพรรคเล่นพวกเพ่ือสร้างเครือข่ายเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน 
 2. สายงานที่จำแนกไว้มีจำนวนมาก หลายสายงานมีลักษณะซับซ้อนใกล้เคียงกันมาก 
 3. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้มีขอบเขตกว้างหรือคลุมเครือ 
 4. มีมาตรฐานกลางเพียงมาตรฐานเดียว (Single Scale) ทำให้ไม่ยืดหยุ่นในการบริหารกำลังคนที่มี
หลากหลาย 
 5. การกำหนดทางก้าวหน้าของแต่ละสายงานยังมีความเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม 
 6. ขาดแคลนและสูญเสียบุคลากรในตำแหน่งทางวิชาการ 
 7. ค่าตอบแทนภาครัฐต่ำกว่าการจ้างงานในตลาด 
 8. การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนยังคงอิงระบบอาวุโส 
 9. ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอ้ือต่อหลักประกันด้านคุณธรรม 

ตัวอย่างของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานบุคคล 
 การรับของขวัญ/รับผลประโยชน์ เช่น ผู้มาติดต่อนำขนมมาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ลัดคิวและดำเนินการให้ก่อน การทำงานพิเศษ เช่น เจ้าหน้าที่ด้านบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ทำงานพิเศษ
ด้วยการเป็นติวเตอร์ให้กับผู้ประสงค์สอบเข้ารับราชการ การรู้ข้อมูลภายใน เช่น เจ้าหน้าที่ด้านบุคลากรใน
หน่วยงานภาครัฐรู้ข้อมูลข้อสอบซึ่งเป็นข้อมูลลับไปเผยแพร่ให้แก่ญาติหรือพวกพ้องเพื่อใช้ในการสอบแข่งขัน 
เป็นต้น 

แนวทางการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1. ปรับปรุงระเบียบกฎเกณฑ์ ให้รัดกุม ลดโอกาสที่จะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
 2. การจับตาดูเพื่อประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบใน
กรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดข้ึน อาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน  
 3. ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพื่อป้องกันการรวมกลุ่ม
จดัตั้ง “แก๊ง” หรือ “syndicate” ในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  



 

 4. ตรวจสอบพฤติกรรมของ จนท. ระดับหัวหน้างาน เนื่องจากพบว่า หัวหน้างานมีแนวโน้มจะการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนสูง 
 5. มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษ และควรให้แจ้งมูลค่า
ทรัพย์สินของตนเองและครอบครัว พร้อมหลักฐานทุกปี เพ่ือป้องกันมิให้ร่ำรวยผิดปรกติจากการทุจริต  
 
 

๑๗ 
 

 6. ควรมีการศึกษาวิจัยในหน่วยงานที่มีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนสูง  
 7. ควรมีการทำ integrity test หรือการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการในหน่วยงานเป็นครั้ง
เป็นคราว  
 8. ทำการสำรวจทัศนคติของประชาชน และผู ้มารับบริการ เพื ่อประเมินผลการทำงานและการ
คอรัปชั่นของข้าราชการในหน่วยงาน 

 

   ตัวอย่างการป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานบุคคล 
   การเลื่อนตำแหน่งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
 
หลักการ : มีการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีความเหมาะสมที่จะส่งผลงานประเมิน 
การคัดเลือกบุคคล 
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก 
- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผลงานอย่างเปิดเผย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศ 
การประเมินผลงาน 
- กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน 
คณะกรรมการประเมินผลงานเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของผลงาน 
- ให้เปิดเผยผลงานต่อสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาอ้างอิง และป้องกันการลักลอบใช้ผลงาน 
 
 

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


