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ค้าน้า 

 สถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง  จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการ
ปรับปรุงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้อกันและปราบปรามการทุจริต  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์
การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero  Tolerrance and Clean Thailand)” ก าหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต  ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน และปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐาน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest  : COI  ) เป็นประเด็นปัญหาการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาประเทศ 
 คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ  แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหล่มเก่าครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทั้ง ๑๔ แห่ง คลินิกหมอ
ครอบครัวหล่มเก่า   ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต  
สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริตในอ าเภอหล่มเก่า   
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ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน : ส้านักงาน ก.พ.               

สถำนังำณส์หณืองำณงณะท ำขอาบ คคล (ไม่ว่ำจะเป็นันักงงำณเมือา ข้ำณำชงำณ พนักงาำนั บณิษกท 
ผู้บณิหำณ) มีผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัเข้ำมำเงี่ยวข้อา จนัส่าผลงณะทบต่องำณตกดสินัใจหณืองำณ ปฏิบกติหนั้ำที่ในั
ต ำแหนั่านัก นั งำณงณะท ำดกางล่ำวอำจเงิดขึ นัโดยณู้ตกวหณือไม่ณู้ตกว ทก าเจตนัำหณือไม่ เจตนัำหณือบำาเณื่อาเป็นังำณ
ปฏิบกติสืบต่องกนัมำจนัไม่เห็นัว่ำจะเป็นัสิ่าผิดแต่อย่ำาใดพฤติงณณม เหล่ำนัี เป็นังำณงณะท ำควำมผิดทำาจณิยาณณม
ขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ที่ต้อาค ำนัึาถึาผลปณะโยชนั์ สำาำณสะ (ปณะโยชนั์ขอาส่วนัณวม) แต่งลกบตกดสินัใจปฏิบกติ
หนั้ำที่โดยค ำนัึาถึาปณะโยชนั์ขอาตนัเอา หณือพวงพ้อา  

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Confects of Interest) 
 ๑ ผลปณะโยชนั์ส่วนัตนั (Private Interests) เป็นัผลตอบแทนัที่บ คคลได้ณกบ โดยเห็นัว่ำมีค สค่ำที่จะ

สนัอาตอบควำมต้อางำณขอาตนัเอาหณือขอางล ่มที่ตนัเอาเงี่ยวข้อา ผลปณะโยชนั์เป็นัสิ่าจูาใจให้คนัเณำมี
พฤติงณณมต่ำาๆ เพ่ือสนัอาควำมต้อางำณทก าหลำย 

๒ ผลปณะโยชนั์ส่วนัณวมหณือผลปณะโยชนั์สำาำณสะ (Public Interests) หมำยถึา สิ่าใดง็ตำมที่ให้
ปณะโยชนั์ส ขแง่บ คคลทก าหลำยในัสกาคม ผลปณะโยชนั์สำาำณสะ ยกาหมำยณวมถึาหลกงปณะโยชนั์ต่อมวลสมำชิงในั
สกาคม 

๓ ควำมขกดแย้าณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัและผลปณะโยชนั์ส่วนัณวม  
เป็นัสถำนังำณส์ที่บ คคลในัฐำนัะพนักงาำนัหณือเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ใช้ต ำแหนั่าหณืออ ำนัำจหนั้ำที่  ในังำณแสวา
ปณะโยชนั์แง่ตนัเอา งล ่มหณือพวงพ้อา ซึ่าเป็นังำณละเมิดทำาจณิยาณณม และส่าผลงณะทบหณือควำมเสียหำยต่อ
ปณะโยชนั์สำาำณสะ ค ำอ่ืนัที่มีควำมหมำยถึาควำมขกดแย้างกนัแห่าผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัและส่วนัณวม ได้แง่ งำณมี
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั ควำมขกดงกนัณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ขอาผู้ด ำณาต ำแหนั่าสำาำณสะ และณวมถึาคอณ์ณกปชก่นั   
เชิานัโยบำย คอณ์ณกปชก่นัสีเทำ  
 

๑. ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั หณืองำณขกดงกนัณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวและปณะโยชนั์ส่วนัณวม เป็นัผลมำ

จำงงำณไม่สำมำณถแยงแยะณะหว่ำาบทบำทหนั้ำที่ในัเณื่อาส่วนัตกว และเณื่อาส่วนัณวมอองจำงงกนัได้ชกดเจนัและมี
สำเหต มำจำงพื นัฐำนัควำมคิดแบบดก าเดิมขอาคนัไทยและมีปัจจกยที่เอื อให้เงิดพฤติงณณมท จณิต ดกานัี  

(๑) มีฐำนัคิดในัลกงษสะบูณสำงำณ คือ คนัไทยไม่สำมำณถแยงแยะณะหว่ำาเณื่อาส่วนัตกวงกบ  เณื่อา
ส่วนัณวมอองจำงงกนัได้อย่ำาสิ นัเชิา ดกานัี   

๑) คนัไทยมีฐำนัควำมเชื่อในัอดีตท่ีเห็นัว่ำ ข นันัำาค้ำขำยได้โดยไม่เป็นัสิ่าที่นั่ำณกาเงียจ  
๒) ต ำแหนั่าหนั้ำที่ณำชงำณสำมำณถนั ำมำซึ่าผลปณะโยชนั์ส่วนัตกว จึาไม่มีงำณแยงแยะณะหว่ำาปณะโยชนั์

ส่วนัตกวอองจำงปณะโยชนั์ส่วนัณวม  
๓) ทกศนัคติและแนัวควำมคิดขอาคนัในัสกาคมไทยยกาเป็นัณะบบคิดแบบฐำนัสิบ  (คือไม่แยงแยะณะหว่ำา

ผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวขอาผู้มีอ ำนัำจงกบผลปณะโยชนั์ส่วนัณวม) จึาพกฒนัำคู่มืองำณป้อางกนัผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั ไม่
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ทกนังกบพื นัฐำนัแนัวคิดขอาณะบบงฎหมำยสำงลที่เป็นัณะบบคิดแบบฐำนัสอา (คือแยงแยะผลปณะโยชนั์ส่วนัตกว   
อองจำงผลปณะโยชนั์ส่วนัณวมอย่ำาชกดเจนั)  

(๒) มีฐำนัคิดในัเณื่อางำณตอบแทนับ ญค ส โดยเฉพำะบ ญค สทำางำณเมือา เช่นั งำณเอื อปณะโยชนั์ให้ผู้
เคยสนักบสนั นั คะแนันัเสียา หณือตอบแทนัต ำแหนั่าให้โดยจะไม่ใช่งำณตอบแทนัด้วยตกวเาินัเป็นัหลกงแต่เป็นังำณ
ตอบแทนัในัลกงษสะผลปณะโยชนั์อย่ำาอ่ืนั เช่นั งำณให้ผลปณะโยชนั์หณือต ำแหนั่าทำางำณเมือา เป็นัต้นั  

(๓) มีพฤติงณณมงำณใช้จ่ำยเาินัที่ส ณ ่ยส ณ่ำย ท ำให้ณำยณกบไม่สมด ลงกบณำยจ่ำย เช่นั มีภำณะงำณใช้จ่ำยในั
งำณณกงษำพยำบำล หณือเลี ยาดูคณอบคณกว ฯลฯ ท ำให้มีพฤติงณณมที่ต้อาเข้ำไปเงี่ยวข้อางกบงำณงณะท ำผิดโดย
สมกคณใจหณือมีพฤติงณณมที่ยกงยองปณะโยชนั์ส่วนัณวมเข้ำเป็นัปณะโยชนั์ส่วนัตกวเงิดงำณขกดงกนัณะหว่ำา
ผลปณะโยชนั์ส่วนัณวมและปณะโยชนั์ส่วนัตกว  

(๔) มีควำมจ ำเป็นัในังำณณกงษำตกวณอดและลดงำณเผชิญปัญหำงกบค่ำนัิยม งำณมีผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั 
ท ำให้ตนัเอาต้อาเข้ำไปเงี่ยวข้อางกบผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั สำเหต ส่วนัหนัึ่านัก นัคือปัจจกยทำาสกาคม ซึ่าเป็นัลกงษสะ 
“ตกวงูขอางู”อกนัเป็นัค่ำนัิยมขอาสกาคมท่ีเนั้นัเณื่อาวกตถ นัิยม งำณอยำงมี อยำงได้ งำณณกงษำหนั้ำตำและยงหนั้ำตำ   
ทำาสกาคมท ำให้ต้อามีงำณแสวาหำทณกพย์สินัและอ ำนัำจมำงขึ นั  

(๕) โคณาสณ้ำางำณบณิหำณ และงำณมีณะบบงำณตณวจสอบถ่วาด ล ซึ่าฝ่ำยตณวจสอบ ยกาขำดควำมเข้ำใจ
และณะบบยกาไม่มีปณะสิทาิภำพ จึาเอื อต่องำณมีพฤติงณณมที่เป็นัไปในัลกงษสะงำณมีผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัมำง
ที่ส ด   

(๖) ปัญหำงำณมีผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัเงิดจำงปัจจกยด้ำนังฎหมำย ดกาจะเห็นัได้ว่ำตกวบทงฎหมำยยกาไม่
ตอบสนัอาต่อสภำพปัญหำและทกนัต่อสภำวงำณส์ปัจจ บกนั งล่ำวคือบทลาโทษทำางฎหมำยยกาไม่เพียาพอต่องำณ 
“ป้อางกนั”และ“ป้อาปณำม”ผู้ที่จะงณะท ำหณือคิดท่ีจะงณะท ำท่ีเอื อต่องำณมีผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัเท่ำที่ควณ 

งำณท จณิตมีหลำยณะดกบในัณะดกบที่สูาส ดคือ “คอณ์ณกปชก่นั”(Corruption) ส่วนั “ควำมขกดแย้างกนัณะหว่ำา
ผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวและผลปณะโยชนั์ส่วนัณวม”(Conflict Of Interests) ถือว่ำเป็นัควำมผิดณะดกบต้นั เมื่อ
พิจำณสำให้ดีจะเห็นัว่ำ งำณคอณ์ณกปชก่นัอำจไม่ใช่ควำมขกดแย้างกนัณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัและผลปณะโยชนั์
ส่วนัณวม แต่ควำมขกดแย้างกนัณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัและผลปณะโยชนั์ส่วนัณวมเป็นัต้นัเหต พื นัฐำนัขอางำณ
คอณ์ณกปชก่นั เพณำะเมื่อมีพฤติงณณมขอาควำมขกดแย้างกนัณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัและผลปณะโยชนั์ส่วนัณวม
เงิดขึ นัง็จะนั ำไปสู่งำณคอณ์ณกปชก่นัได้ 
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๒. ความสัมพันธ์ระหว่าง Conflict Of Interests กับ Corruption 
๑. Conflict of Interests เป็นัณูปแบบหนัึ่าขอา Corruption แต่ณะดกบหณือขนัำดและขอบเขตต่ำางกนั  
๒. Conflict of Interests นั ำไปสู่ Corruptionที่ณ นัแณาขึ นั  
๓. Conflict of Interests เงี่ยวงกบงำณใช้อ ำนัำจที่เป็นัทำางำณเชื่อมโยางกบงฎหมำยณะเบียบงำณ

ปฏิบกติและส่วนัที่ไม่เป็นัทำางำณเป็นัควำมสกมพกนัา์ณะหว่ำาบ คคล ขยำยไปถึาเณื่อาคณอบคณกวต้อาพิจำณสำ
ควำมสกมพกนัา์ เช่นั คู่สมณสและคนัในัเคณือญำติ 
 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) งำณใช้ต ำแหนั่าไปด ำเนัินังำณเพ่ือปณะโยชนั์ทำาา ณงิจขอาตนัเอาโดยตณา 
(๒) ใช้ต ำแหนั่าไปช่วยเหลือญำติสนัิทมิตณสหำย 
(๓) งำณณกบผลปณะโยชนั์โดยตณา 
(๔) งำณแลงเปลี่ยนัผลปณะโยชนั์โดยใช้ต ำแหนั่าหนั้ำที่งำณาำนั 

(๕) งำณนั ำทณกพย์สินัขอาหนั่วยาำนัไปใช้ส่วนัตกว 

(๖) งำณนั ำข้อมูลอกนัเป็นัควำมลกบขอาหนั่วยาำนัมำใช้ปณะโยชนั์ส่วนัตกว 

(๗) งำณท ำาำนัอีงแห่าหนัึ่าที่ขกดแย้างกบแห่าเดิม 

(๘) ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัจำงงำณเปลี่ยนัสถำนัที่ท ำาำนั 

(๙) งำณปิดบกาควำมผิด 
 

๒. รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๑) งำณณกบขอาขวกญหณือณกบผลปณะโยชนั์ คือ งำณณกบขอาขวกญและควำมสะดวงสบำยที่เงินัควำม

เหมำะสม ซึ่าอำจส่าผลต่อบ คคลในังำณปฏิบกติาำนัในัหนั้ำที่ งำณณกบขอาขวกญมีได้ในัหลำยณูปแบบ เช่นั งำณลด
ณำคำขอาที่ซื อให้ งำณเลี ยาอำหำณอย่ำาฟ ่มเฟือยตลอดจนังำณให้ควำมบกนัเทิาในัณูปแบบต่ำาๆซึ่ามีผลต่องำณ
ตกดสินัใจขอาเจ้ำหนั้ำที่ให้เอนัเอียาหณือเป็นัไปในัลกงษสะที่เอื อปณะโยชนั์ต่อผู้ให้ขอาขวกญนัก นั 

(๒) งำณหำปณะโยชนั์ให้ตนัเอา (Self-Dealing) คือ งำณหำปณะโยชนั์ให้งกบตนัเอา คณอบคณกวหณือพวง
พ้อาจำงต ำแหนั่าหนั้ำที่เป็นังำณใช้ต ำแหนั่าหนั้ำที่เพ่ือตนัเอา 

(๓) งำณท ำาำนัหลกาเงษียส (Post-Employment) คือ งำณไปท ำาำนัหลกาอองจำงาำนัเดิมโดยใช้
ควำมณู้ ปณะสบงำณสห์ณืออิทาิพลจำงที่เคยด ำณาต ำแหนั่ามำณกบาำนัหณือเอำปณะโยชนั์ให้งกบตนัเอาและพวงพ้อา  

(๔) งำณท ำาำนัพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ งำณเป็นัที่ปณึงษำและงำณจ้ำา
าำนัให้แง่ตนัเอาณวมถึางำณใช้ต ำแหนั่าสถำนัภำพงำณท ำาำนัสำาำณสะในังำณเข้ำไปเป็นันัำยจ้ำาขอาภำคเองชนั
หณือเป็นัเจ้ำขอาเอา นัองจำงนัี ยกาณวมถึางำณใช้เวลำและเคณื่อามือขอาณกฐในังำณท ำาำนัพิเศษภำยนัองที่ไม่ใช่
อ ำนัำจหนั้ำที่ที่ได้ณกบมอบหมำยจำงหนั่วยาำนัด้วย 
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(๕) งำณณกบณู้ข้อมูลภำยในั (Inside Information) คือ งำณที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐณู้เห็นัในัข้อมูลลกบขอาทำา
ณำชงำณ หณือนั ำข้อมูลไปเปิดเผยเพ่ือณกบสิ่าตอบแทนัที่เป็นัปณะโยชนั์ในัณูปขอาเาินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัๆ หณือนั ำ
ข้อมูลไปเปิดเผยให้แง่ญำติหณือพวงพ้อาในังำณแสวาหำผลปณะโยชนั์จำงข้อมูลเหล่ำนัก นั 

(๖) งำณนั ำทณกพย์สินัขอาหนั่วยาำนัไปใช้ชก่วคณำวในังิจงำณที่เป็นัขอาส่วนัตนัเพ่ือปณะโยชนั์ส่วนัตกวขอา
เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐและท ำให้หนั่วยาำนัขอาณกฐเสียหำยหณือเสียปณะโยชนั์ 

๗) งำณนั ำโคณางำณสำาำณสะลาในัเขตเลืองตก าเพ่ือปณะโยชนั์ทำางำณเมือา (Pork Barreling) คือ งำณ
ใช้อิทาิพลทำางำณเมือาเพ่ือเณียงผลตอบแทนัหณือปณะโยชนั์ต่อพื นัที่ที่ตนัณกบผิดชอบ 
๓. การรับประโยชน์ต่างๆ 

(๑) งำณณกบขอาขวกญจำงบณิษกทต่ำาๆ 
(๒) บณิษกทสนักบสนั นัค่ำเดินัทำาไปดูาำนัต่ำาปณะเทศ 
(๓) หนั่วยณำชงำณณกบเาินับณิจำคจำงา ณงิจที่เป็นัลูงค้ำขอาหนั่วยาำนั 
(๔) ได้ณกบขอาแถมหณือผลปณะโยชนั์อื่นัใดจำงงำณจกดชื อจกดจ้ำา 
(๕) งำณที่คสะงณณมงำณงู้เาินัจำงสถำบกนังำณเาินัในังำณง ำงกบดูแล 
(๖) งำณที่คสะงณณมงำณฝำงญำติพ่ีนั้อา หณือคนัท่ีค ้นัเคยเข้ำท ำาำนัในัณกฐวิสำหงิจที่ตนัง ำงกบดูแลอยู่ 

๔. ประโยชน์อันค านวณเป็นเงินได้ 
(๑) งำณปลดหนัี หณืองำณลดหนัี ให้เปล่ำ 
(๒) งำณให้ยืมโดยไม่คิดดองเบี ย 
(๓) งำณเข้ำค้ำปณะงกนัโดยไม่คิดค่ำาณณมเนัียม 
(๔) งำณให้ค่ำนัำยหนั้ำหณือค่ำาณณมเนัียมงำณเป็นัตกวแทนั 
(๕) งำณขำย งำณให้เช่ำชื อทณกพย์สินัเงินัมูลค่ำท่ีเป็นัจณิาตำมที่ปณำงฏเห็นัในัท้อาตลำด 
(๖) งำณใช้สถำนัที่ ยำนัพำหนัะ หณือทณกพย์สินั โดยไม่คิดค่ำเช่ำหณือค่ำบณิงำณนั้อยงว่ำที่คิดงกบบ คคล

อ่ืนัโดยปงติทำางำณค้ำ 
(๗) งำณให้ใช้บณิงำณโดยไม่คิดค่ำบณิงำณหณือคิดค่ำใช้บณิงำณนั้อยงว่ำที่คิดงกบบ คคลอ่ืนัโดยปงติทำา

งำณค้ำ 
(๘) งำณให้ส่วนัลดในัสินัค้ำหณือทณกพย์สินัที่จ ำหนั่ำย โดยงำณให้ส่วนัลดมำงงว่ำที่ให้งกบบ คคลอ่ืนัโดย

ปงติทำางำณค้ำ 
 
(๙) งำณให้เดินัทำาหณือขนัส่าบ คคลหณือสิ่าขอาโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหณือคิดค่ำใช้จ่ำยนั้อยงว่ำบ คคลอ่ืนั

โดยปงติทำางำณค้ำ 
(๑๐) งำณจกดเลี ยา งำณจกดมหณสพ หณืองำณบกนัเทิาอ่ืนั ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหณือคิดค่ำใช้จ่ำยนั้อยงว่ำ

ที่คิดงกบบ คคลอ่ืนัโดยปงติทำางำณค้ำ 
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หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. ปงป้อาปณะโยชนั์สำาำณสะ 

งำณปฏิบกติหนั้ำที่ไม่ให้ผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวมำแทณงซ้อนั ณวมถึาควำมเห็นัและทกศนัคติส่วนับ คคล มี
ควำมเป็นังลำา ไม่มีอคติ ล ำเอียา 

๒. สนักบสนั นัควำมโปณ่าใสและควำมพณ้อมณกบผิด 
เปิดโองำสให้ตณวจสอบหณืองำณเปิดเผยผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวหณือควำมสกมพกนัา์ที่อำจมีผลต่องำณปฏิบกติ

หนั้ำที่ 
๓. ส่าเสณิมควำมณกบผิดชอบส่วนับ คคลและปฏิบกติตนัเป็นัแบบอย่ำา 

งำณปฏิบกติหนั้ำที่ยึดหลกดค สาณณมและควำมเป็นัมืออำชีพขอาเจ้ำหนั้ำที่ในังำณหลีงเลี่ยาผลปณะโยชนั์
ทกบซอ้นั โดยเฉพำะผู้บณิหำณต้อาเป็นัแบบอย่ำา 

๔. สณ้ำาวกฒนัาณณมอาค์งณ 
สณ้ำาสภำพแวดล้อมสนักบสนั นังำณหลีงเลี่ยาผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั และสณ้ำาวกฒนัาณณมแห่าควำม

ซื่อสกตย์ 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
งณอบงำณท ำาำนันัี เป็นัวิาีงำณงว้ำาๆไม่จ ำงกดอยู่งกบณำยละเอียดข้องฎหมำยที่เงี่ยวข้อา สำมำณถนั ำไป

พกฒนัำเป็นัณูปแบบงำณจกดงำณตำมบณิบทขอาอาค์งณและงฎหมำยได้ ๖ ขก นัตอนั ส ำหณกบงำณพกฒนัำและงำณ
ปฏิบกติตำมนัโยบำยงำณจกดงำณผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั   

๑. ณะบ ว่ำมีผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัแบบใดบ้ำาที่มกงเงิดขึ นัในัอาค์งณ   
๒. พกฒนัำนัโยบำยที่เหมำะสม ณวมถึางลย ทา์งำณจกดงำณและแง้ไขปัญหำ   
๓. ให้งำณศึงษำแง่เจ้ำหนั้ำที่และผู้บณิหำณณะดกบต่ำาๆ ณวมถึาเผยแพณ่นัโยบำยงำณจกดงำณผลปณะโยชนั์

ทกบซ้อนัให้ทก่วถึาในัอาค์งณ   
๔. ด ำเนัินังำณเป็นัแบบอย่ำา   
๕. สื่อสำณให้ผู้มีส่วนัได้เสีย ผู้ณกบบณิงำณ ผู้สนักบสนั นัอาค์งณ และช มชนัทณำบถึาควำมม ่ามก่นัในังำณ

จกดงำณผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั   
๖. บกาคกบใช้นัโยบำยและทบทวนันัโยบำยสม่ ำเสมอ 
 

๑. จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. งำณปฏิสกมพกนัา์งกบภำคเองชนั 
๒. งำณท ำสกญญำจกดซื อจกดจ้ำา 
๓. งำณตณวจสอบเพื่อควบค มค สภำพมำตณฐำนัขอางำณท ำาำนัหณืออ ปงณส์ 
๔. งำณอนั มกติ/อนั ญำต งำณอองใบอนั ญำตให้ปณะงอบวิชำชีพ 
๕. งำณงณะจำยาบปณะมำส 

๖. งำณปณกบงำณลาโทษ 
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๗.  งำณให้เาินัหณือสิ่าขอาช่วยเหลือผู้เดือดณ้อนั งำณตกดสินัข้อพิพำท 

๘.  งำณณกบขอาขวกญ ขอาง ำนักลจำงผู้ที่มำติดต่ออกนัเงี่ยวข้อาในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ 
 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
หลกงงำณและแนัวคิดนัี สำมำณถปณะย งต์ใช้ปณะงอบงำณด ำเนัินังำณตำมนัโยบำยงำณให้และณกบขอาขวกญ

และผลปณะโยชนั์ขอาข้ำณำชงำณพลเณือนัและเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐในัปณะมวลจณิยาณณมข้ำณำชงำณพลเณือนั 
ข้อบกาคกบว่ำด้วยจณณยำข้ำณำชงำณขอาส่วนัณำชงำณตำมพณะณำชบกญญกติณะเบียบข้ำณำชงำณพลเณือนั พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และปณะงำศคสะงณณมงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติ เณื่อาหลกงเงสฑ์งำณณกบทณกพย์สินัหณือ
ปณะโยชนั์อื่นัใดโดยาณณมจณณยำขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
เจตนารมณ์ 

เนัื่อาจำงควำมเชื่อถือไว้วำาใจขอาปณะชำชนัต่องำณปฏิบกติาำนัขอาข้ำณำชงำณและเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐว่ำ
จะต้อาตกดสินัใจและงณะท ำหนั้ำที่ โดยยึดผลปณะโยชนั์สำาำณสะเป็นัหลกงปณำศจำงผลปณะโยชนั์ส่วนับ คคล 
หำงข้ำณำชงำณและเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐคนัใดณกบขอาขวกญและผลปณะโยชนั์ที่ท ำให้มีอิทาิพลต่องำณตกดสินัใจและ
งำณงณะท ำหนั้ำที่ถือว่ำเป็นังำณปณะพฤติมิชอบย่อมท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำาใจขอาปณะชำชนั งณะทบต่อควำม
ถูงต้อาชอบาณณมที่อาค์งณภำคณกฐยึดถือในังำณบณิหำณณำชงำณณวมทก างณะทบต่องณะบวนังำณปงคณอาในัณะบอบ
ปณะชำาิปไตยและที่ส ำคกญ คือ หลกงเงสฑ์ขอาคสะงณณมงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติ 
ข้ำณำชงำณและเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐจะณกบขอาขวกญหณือปณะโยชนั์อ่ืนัมิได้ เว้นัแต่โดยจณณยำบณณสเท่ำนัก นั ซึ่าง็
หมำยถึาตำมปงตาิณณมเนัียมปณะเพสี เช่นั วกนัเงิด วกนัปีใหม่ และต้อาอยู่ในัเาื่อนัไขว่ำจะณกบขอาขวกญหณือ 
ปณะโยชนั์อื่นัใดจำงญำติพ่ีนั้อาตำมฐำนันัำนั ณูป แต่ถ้ำเป็นับ คคลอ่ืนัไม่เงินั ๓,๐๐๐ บำท 
 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

 ขอาขวกญและปณะโยชนั์อื่นัใด หมำยถึา สิ่าใดๆ หณือบณิงำณใดๆ(เาินั ทณกพย์สินั สิ่าขอา บณิงำณหณือ
อ่ืนัๆที่มีมูลค่ำ)ที่ข้ำณำชงำณและเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐให้และหณือได้ณกบที่นัองเหนัือจำงเาินัเดือนั ณำยได้ และ
ผลปณะโยชนั์จำงงำณจ้ำาาำนัในัณำชงำณปงติ 

 ขอาขวกญและผลปณะโยชนั์อื่นัใด สำมำณถตีค่ำตีณำคำเป็นัเาินัหณืออำจไม่สำมำณถตีค่ำ ตีณำคำได้ 
 ขอาขวกญที่สำมำณถคิดณำคำได้ (Tangible gifts) หมำยณวมถึา สินัค้ำบณิโภค ควำมบกนัเทิางำณ

ต้อนัณกบ ให้ที่พกง งำณเดินัทำา อ ปงณส์เคณื่อาใช้ เช่นั ตกวอย่ำาสินัค้ำ บกตณขอาขวกญ เคณื่อาใช้ส่วนัตกว บกตณง ำนักล
บกตณลดณำคำสินัค้ำหณือบณิงำณ และเาินั เป็นัต้นั 
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 ขอาขวกญและปณะโยชนั์อ่ืนัใดที่คิดเป็นัณำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมำยถึาสิ่า
ใดๆ หณือบณิงำณใดๆ ที่ไม่สำมำณถคิดเป็นัณำคำที่จะซื อขำยได้ อำทิเช่นั งำณให้บณิงำณส่วนัตกว งำณปฏิบกติด้วย
ควำมชอบส่วนัตนั  
 

เณำจะจกดงำณอย่ำาไณงกบงำณณกบขอาขวกญและปณะโยชนัอื่นัใด 
งำณจะณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ใด ๆ มี ๓ คำถำม ที่ใช้ในังำณตกดสินัใจว่ำจะณกบหณือไม่ 

ณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ คือ 
๑) เณำควณณกบหณือไม่? 
๒) เณำควณณำยาำนังำณณกบหณือไม่? 
๓) เณำสำมำณถเง็บไว้เป็นัขอาตนัเอาได้หณือไม่? 

เราควรรับหรือไม่? 
ตำมหลกงงำณทำาจณิยาณณมแม้ว่ำเณำจะไม่ควณณกบ แต่มีหลำยโองำสที่เณำไม่สำมำณถปฏิเสาได้หณือเป็นั

งำณณกบในัโองำสที่เหมำะสมตำมขนับาณณมเนัียมปณะเพสี วกฒนัาณณมหณือให้งกนัตำมมำณยำทที่ปฏิบกติงกนัในัสกาคม
อย่ำาไณง็ตำม มีหลำยโองำสที่ไม่เป็นังำณเหมำะสมอย่ำายิ่าที่จะณกบ 

๑. ถ้ำเป็นังำณให้เาินั ท่ำนัจะต้อาปฏิเสา ไม่วำจะเป็นัโองำสใดๆ งำณณกบเาินัสดหณือสิ่าใดๆที่สำมำณถ
เปลี่ยนังลกบมำเป็นัเาินั เช่นั ล็อตเตอณี่ ห ้นั พกนัาบกตณ เป็นังำณฝ่ำฝืนัปณะมวลจณิยาณณมและอำจเข้ำข่ำยงำณณกบ
สินับนั  

๒. งำณณกบง่อให้เงิดงำณขกดแย้าณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนับ คคลและปณะโยชนั์ส่วนัณวมหณือไม่ หำงงำณณกบ
ง่อให้เงิดควำมขกดแย้าณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนับ คคลและปณะโยชนั์ส่วนัณวมแล้วผลปณะโยชนั์ส่วนัตนัที่ได้ณกบ
งลำยเป็นัมีอิทาิพลต่องำณปฏิบกติหนั้ำที่ณำชงำณ หณือง่อให้เงิดข้อสาสกยต่อสำาำณสชนัว่ำเป็นังำณปณะพฤติโดยมิ
ชอบ 

 
 

 
 
งำณขกดแย้าณะหว่ำาผลปณะโยชนั์ส่วนับ คคลและปณะโยชนั์ส่วนัณวมเป็นัตกวงณะต ้นัให้เงิดงำณปณะพฤติมิชอบและ
งำณท จณิตคอณ์ณกปชก่นัในัแต่ละส่วนัณำชงำณควณง ำหนัดนัโยบำย งำณณกบขอาขวกญและผลปณะโยชนั์ขอาตนัเอาโดย
ส่วนัณำชงำณที่อยู่ในังล ่มปฏิบกติหนั้ำที่ที่เสี่ยาต่องำณปณะพฤติมิชอบ ควณง ำหนัดนัโยบำยด้ำนันัี อย่ำาเคณ่าคณกด
มำงงว่ำหนั่วยาำนัอื่นัๆ 
 หลกงงำณงำณปฏิบกติาำนัในัภำคณกฐอยู่บนัพนัฐำนัที่ว่ำ “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 

 “ไม่ว่ำขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์นัก นั จะมีค่ำเพียาเล็งนั้อยง็ไม่ควณณกบ 
เพณำะง่อให้เงิดควำมณู้สึงผูงพกนั หณือพกนัาะงกบผู้ให้และอำจง่อให้เงิดควำมเสื่อม
ศณกทาำต่อปณะชำชนั” 
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 ดกานัก นั อาค์งณหณือบ คคลใดๆไม่ควณใช้ขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์มำแสวาหำควำมชอบ 
ผลปณะโยชนั์ให้งกบอาค์งณขอาตนัหณือตนัเอา เหนัืออาค์งณหณือบ คคลอ่ืนั ท ำให้เงิดควำมสก่นัคลอนัควำมเชื่อถือ
ไว้วำาใจที่ปณะชำสกาคมมีต่อภำคณกฐและท ำให้เงิดควำมไม่เป็นัาณณมในัสกาคม 
 ปณะงำณส ำคกญ สมำชิงทก าหมดในัสกาคมต้อาได้ณกบงำณปฏิบกติอย่ำาเป็นัาณณมภำยใต้ณะบอบ
ปณะชำาิปไตยข้ำณำชงำณและเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐมีพกนัาะผูงพนัที่จะต้อาปฏิบกติาำนัอย่ำาเป็นัาณณม โดยงณะท ำและ
แสดาอองโดยยึดมำตณฐำนัควำมโปณ่าใส ควำมพณ้อมณกบผิดชอบ และแสดาพฤติงณณมที่ถูงต้อา เที่ยาาณณม
ตลอดเวลำที่มีอำชีพณกบข้ำณำชงำณ 
 
เราต้องรายงานหรือไม่? 

งำณณำยาำนั งำณณกบขอาขวกญ และหณือผลปณะโยชนั์ตกดสินัจำงหลกงงำณต่อไปนัี  
๑. าณณมชำติขอาผู้ให้ : พิจำณสำตำมงฎหมำย งฎณะเบียบที่เงี่ยวข้อา  เช่นั ปณะงำศคสะงณณมงำณ

ป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติ ณวมทก านัโยบำยขอาหนั่วยาำนั เช่นั งำณห้ำมณกบขอาขวกญหณือ
ปณะโยชนั์จำงคู่สกญญำ/อาค์งณหณือบ คคลที่ง ำลกาจะมำท ำงำณค้ำ งำณสกญญำว่ำจะให้-ณกบงกบอาค์งณหณือบ คคลที่
จะขอท ำใบอนั ญำตหณือณกบงำณตณวจสอบด้ำนัต่ำาๆ ฯลฯ 
 หนั่วยาำนัควณง ำหนัดนัโยบำยด้ำนันัี ให้เคณ่าคณกดและมีงณะบวนังำณที่ช่วยให้ข้ำณำชงำณและ
เจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐสำมำณถจกดงำณเณื่อานัี ได้อย่ำาเหมำะสม งำณณำยาำนังำณณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ใดๆ 
ต้อามีงำณลาทะเบียนัณกบอย่ำาเป็นัทำางำณ 

๒. บทบำทหนั้ำที่ขอาท่ำนัในัอาค์งณ : ถ้ำข้ำณำชงำณนัก นัๆ ท ำาำนัในัขอบข่ำยที่อ่อนัไหวและต้อางำณ
ควำมเชื่อถือไว้วำาใจเป็นัพิเศษ และหณืองล ่มที่เง่ียวงกบงำณได้ปณะโยชนั์หณือเสียปณะโยชนั์ทก าจำงณะดกบอาค์งณ 
 
และณะดกบบ คคล อำทิเช่นั าำนัตณวจสอบ าำนัจกดซื อจกดจ้ำา งำณให้ใบอนั ญำต/ยึดใบอนั ญำต ฯลฯ ควณให้แนั่ใจ
ที่ส ดว่ำตกวท่ำนัและอาค์งณมีควำมเที่ยาาณณม และจะไม่ถูงตก าข้อสาสกย แม้ว่ ำหนั่วยาำนัขอาท่ำนัมิได้ง ำหนัด
นัโยบำยเงี่ยวงกบงำณห้ำมณกบขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์ใดๆ และมิได้ง ำหนัดให้ณำยาำนังำณณกบขอาขวกญและ
ผลปณะโยชนั์ท่ำนัควณด ำณาควำมถูงต้อาด้วยงำณณำยาำนัหณือปฏิเสาที่จะณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์นัก นัๆ 
 หลกงงำณงำณง ำหนัดว่ำขอาขวกญและผลปณะโยชนั์อ่ืนัใดควณต้อาณำยาำนัหณือไม่ ควณจะต้อาให้
อาค์งณเง็บณกงษำไว้หณือไม่ หณือควณตงเป็นัขอาข้ำณำชงำณให้เทียบงกบค่ำตำมณำคำตลำดโดยต้อามีค่ำนั้อยงว่ำ
๓,๐๐๐ บำท ทก านัี  ให้ปฏิบกติตำมปณะงำศคสะงณณมงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติ เณื่อา
หลกงเงสฑ์งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อื่นัใดโดยาณณมจณณยำขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 



 

 

 ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติด้านป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ขอาขวกญทก าหมดที่มีค่ำทำาวกฒนัาณณมหณือปณะวกติศำสตณ์ เช่นั าำนัศิลปะ พณะพ ทาณูป

เคณื่อาปณะดกบโบณำส ฯลฯ แม้จะมีขนัำดเล็งหณือเป็นัเณื่อาเล็งนั้อย ขอาขวกญนัก นัๆ ย่อมเป็นัทณกพย์สินัขอาอาค์งณ
ไม่ว่ำจะมคี่ำณำคำเท่ำใด 

 ขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์ที่ได้ณกบเมื่อเทียบงกบณำคำตลำด มีค่ำนั้อยงวำ ๓,๐๐๐ บำทไม่ต้อา
ณำยาำนัและอำจเง็บเป็นัขอาตนัเอาได้ 

 ขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์ใดๆ เมื่อเทียบงกบณำคำตลำดมีค่ำเงินั ๓,๐๐๐ บำทต้อาณำยาำนั
หนั่วยาำนัและลาทะเบียนัไว้ และเจ้ำหนั้ำที่มีควำมจ ำเป็นัต้อาณกบ ให้อาค์งณโดยหกวหนั้ำส่วนัณำชงำณตกดสินัว่ำ
สมควณให้ข้ำณำชงำณหณือเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐคนันัก นัๆ ณกบทณกพย์สินัดกางล่ำวหณือไม่ หณือให้ส่ามอบเป็นัทณกพย์สินัขอา
อาค์งณเพ่ือใช้ปณะโยชนั์สำาำณสะและหณือตำมควำมเหมำะสม  

 ถ้ำในัปีาบปณะมำสใดๆ ค สค่ำณวมขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ที่ได้ณกบจำงผู้ให้คนัเดียวงกนั
งล ่มเดียวงกนั หณือผู้ให้มีควำมสกมพกนัา์งกนัหลำยๆคณก า เมื่อณวมงกนัทก าปีมีค่ำมำงงว่ำ ๓,๐๐๐บำท ต้อาณำยาำนั
ขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์แต่ละอย่ำาที่ได้ณกบ 

 ถ้ำในัปีาบปณะมำสใดๆ ได้ขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์จำงผู้ณกบบณิงำณ แม้จะต่ำาคนัต่ำางล ่ม
เพ่ือเป็นังำณขอบค สในังำณให้บณิงำณที่ดี แต่เม่ือณวมงกนัแล้วมีค่ำมำงงว่ำ๓,๐๐๐บำท ต้อาณำยาำนัขอาขวกญหณือ
ผลปณะโยชนั์แต่ละอย่ำานัก นั 

 ขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ใดๆ ที่ได้ณกบเพ่ือเป็นังำณขอบค สจำงผู้ณกบบณิงำณ(ปณะชำชนั 
อาค์งณเองชนั) ที่ได้อย่ำาสม่ ำเสมอ บ่อยคณก า อำจท ำให้เงิดข้อสาสกยจำงปณะชำชนัว่ำมีอิทาิพลบิดเบือนั 
ง่อให้เงิดอคติในังำณให้บณิงำณขอาข้ำณำชงำณหณือเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐ  หณืออำจง่อให้เงิดควำมณู้สึงชอบและ
คำดหวกาว่ำจะได้ณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์เมื่อมีผู้มำณกบบณิงำณ  
เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่? 

๑. ปงติสำมำณถเง็บณกงษำไว้เอา หำงมีค่ำไม่เงินั ๓,๐๐๐บำท  
๒. หำงมีณำคำทำางำณตลำดณะหว่ำา ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐บำท ส่วนัณำชงำณต้อาพิจำณสำตกดสินัว่ำ 

ข้ำณำชงำณหณือเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐนัก นัๆ จะเง็บไว้เอาได้หณือไม่ 
๓. หำงณำคำมำงว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้อาให้ทณกพย์สินัขอาส่วนัณำชงำณ และส่วนัณำชงำณพิจำณสำตกดสินั

ว่ำจะใช้ปณะโยชนั์อย่ำาไณ 
 
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร? 

งำณฝ่ำฝืนันัโยบำยว่ำด้วยงำณณกบขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์นัก นั และพณ้อมฝ่ำฝืนังำณปฏิบกติตำม
ปณะมวลจณิยาณณมอำจถูงลาโทษตกงเตือนั ตกดเาินัเดือนั จนังณะทก่าถึาไล่อองขึ นังกบควำมณ้ำยแณาขอางำณฝ่ำฝืนั  

นัองจำงนัก นั หำงงำณณกบขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์นัก นัๆ เข้ำข่ำยงำณณกบสินับนั ฉ้อฉลท จณิต และ
สำมำณถพิสูจนั์ได้ว่ำ ข้ำณำชงำณและหณือเจ้ำหนั้ำที่ภำคณกฐนัก นัๆณกบขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์ซึ่ามีผลต่อควำมเป็นั



 

 

 ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว 

าณณมง่อให้เงิดผลปณะโยชนั์แง่ผู้ให้โดยมิชอบ หำงถูงตกดสินัว่ำผิดจณิา ผู้มีส่วนัเงี่ยวข้อาท งคนัอำจมีส่วนัณ่วมในั
งำณณกบโทษทำาอำญำด้วย 

งณสีฝ่ำฝืนัหลกงเงสฑ์ขอาคสะงณณมงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติจะมีโทษจ ำค งไม่
เงินั ๓ ปี ปณกบไม่เงินั ๖๐,๐๐๐ บำท หณือทก าจ ำทก าปณกบ และยกามีควำมผิดฐำนังณะท ำควำมผิดต่อต ำแหนั่า
หนั้ำที่ หณือท จณิตต่อหนั้ำที่ตำมปณะมวลงฎหมำยขอาอำญำด้วย 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

งำณณกบขอาขวกญและผลปณะโยชนั์ใดๆ เป็นัสำเหต ให้สำาำณสชนัณกบณู้ว่ำมีงำณปฏิบกติอย่ำามีอคติ มี
อิทาิพลต่องำณตกดสินัใจในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ณำชงำณ ง่อให้เงิดงำณท ำลำยควำมเชื่อถือศณกทาำขอาปณะชำชนัต่อ
ภำคณกฐและต่อข้ำณำชงำณ 
ง ญแจแห่าควำมเสี่ยา ๒ ปณะงำณที่ส ำคกญ คือ 

๑. ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยางฎเงสฑ์ โดยตีค่ำณำคำขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์นั้อยงว่ำควำมเป็นั
จณิา งำณตีค่ำณำคำต่ ำงว่ำควำมเป็นัจณิานัก นั บ คคลอำจจูาใจตนัเอาหณือจูาใจผู้อ่ืนัให้คิดว่ำขอาขวกญและหณือ
ผลปณะโยชนั์นัก นัๆ มีค่ำต่ ำงว่ำที่เป็นัจณิา เพ่ือหลีงเลี่ยางำณณำยาำนั งำณงณะท ำดกางล่ำวนักบว่ำเป็นังำณคดโงา
และหลองลวาซึ่าเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนัปณะมวลจณิยาณณม 

๒. งำณเพิงเฉยมอาข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เงิดขึ นังำณณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ใดๆ 
อำจท ำให้ติดเป็นันัิสกยอย่ำาณวดเณ็วและง่อให้เงิดควำมคำดหวกาเสมอว่ำจะได้ณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์
ใดๆ ในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ณำชงำณ ท ำให้เงิดควำมณู้สึงชอบหณืออยำงปฏิบกติต่อผู้ณกบบณิงำณ หณือผู้ณกบาำนั-ณกบจ้ำา- 
ณกบเหมำ ฯลฯ ที่เป็นัผู้ให้ขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์โดยอิทาิพลขอาควำมชอบหณือปณะโยชนั์ตอบแทนัที่
ได้ณกบท ำให้มีงำณปฏิบกติตอบแทนัเงินังว่ำมำตณฐำนัที่ง ำหนัด 

ในัสถำนังำณส์เช่นันัี  ผู้ณกบจ้ำา ผู้ณกบเหมำ และหณือผู้ณกบจกดซื อ อำจณกบณู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำงำณณกบจ้ำา
ต่ำาๆ ไม่ต้อาท ำในัณะดกบมำตณฐำนัหณือลดค สค่ำงำณบณิงำณ นัองจำงนัก นั หำงเงิดงำณปฏิบกติเป็นัวกฒนัาณณมงำณ
ท ำาำนัขอาอาค์งณ ข้ำณำชงำณ  และหณือเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐจะมีพฤติงณณมเคยชินังกบ“งำณณกบณำาวกล”จำงงำณ
ปฏิบกติหนั้ำที่ และละเว้นังำณปฏิบกติหนั้ำที่โดยควำมณกบผิดชอบซึ่าจกดได้ว่ำเป็นังำณณกบสินับนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
 
เจ้ำหนั้ำที่ตณวจสอบนั  ำหนักงณถยนัต์ณกบค่ำตอบแทนั จ ำนัวนั ๒๗ คณก า เป็นัเาินัณวม

หนัึ่าแสนัหนัึ่าพกนับำทถ้วนั เพ่ือให้งำณอนั ญำตณถบณณท งที่บณณท งสินัค้ำที่มีนั  ำหนักงเงินังว่ำที่
งฎหมำยง ำหนัดให้ขนัส่าสินัค้ำได้ งณสีเช่นันัี นัองจำงจะเป็นังำณฝ่ำฝืนัปณะมวลจณิยาณณม            
ผิดวินักยขก นัไล่อองจำงณำชงำณแล้วยกามีโทษทำาอำญำแผ่นัดินัด้วย 

ในังำณพิจำณสำวินัิจฉกยโทษทำาอำญำ ผู้พิพำงษำได้ณะบ เหต ผลว่ำงำณงณะท ำขอา
เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ผู้นัก นัง่อให้เงิดควำมไม่ปลอดภกยต่อสำาำณสชนั ท ำลำยทณกพย์สินัสำาำณสะ
(ถนันั) เป็นังำณสมยอมขอาเจ้ำหนั้ำที่ยอมให้ผู้ณกบบณิงำณงณะท ำผิดงฎหมำย 



 

 

 ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว 

งำณแสวาหำเหต ผลเพ่ือบิดเบือนัควำมจณิา มีแนัวโนั้มที่เป็นัไปได้มำงที่เณำจะณกบขอาขวกญและ 
ผลปณะโยชนั์โดยเฉพำะสิ่าที่ถูงใจเณำ บ คคลอำจสาสกยว่ำงำณณกบขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ใดๆ ถือได้ว่ำ 
เป็นัควำมผิด แต่ผู้ณกบมกงจะหำเหต ผลเข้ำข้ำาตนัเอา ดกานัี  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ฉกนัณู้ ว่ำไม่ควณณกบข้อดกางล่ำว แต่ด้วย
มำณยำทจึาไม่งล้ำปฏิเสานั  ำใจ หณือหำงไม่
ณกบจะเป็นังำท ำลำยสกมพกนัาภำพณะหว่ำาผู้
ให้งกบอาค์งณหณืองกบตนัเอา” 

“ดูสิ ฉกนัอ ทิศเวลำนัองเวลำณำชงำณท ำาำนั 
ดกานัก นั มกนัเป็นังำณย ตาณณมที่เณำจะได้ณำาวกล
ผลปณะโยชนั์พิเศษบ้ำา” 

“ฉกนัไม่เห็นัมีงฎณะเบียบ
ใ ด ๆ เ งี่ ย ว งก บ ง ำ ณ ใ ห้
ขอาขวกญ ดก านัก นั ฉกนัง็ไม่ได้
ฝ่ำฝืนังฎเงสฑ์ใดๆ” 

“คนัอื่นัๆท ำเช่นันัี  ท ำไม

ฉกนัจะท ำบ้ำาไม่ได้” 

“มกนัเป็นัแค่ตกวอย่ำาฟณีให้ทดลอาใช้และ
ฉกนัง็ไม่คิดว่ำหนั่วยาำนัขอาฉกนัจะสก่าสินัค้ำ
ชนัิดนัี  แม้ว่ำฉกนัจ ำให้ค ำแนัะนั ำง็ตำม” 

“เพณำะฉกนั เป็นัคนัพิ เศษจณิ าๆ  ดก านัก นั 
ผู้ บก าคกบบกญชำจึ าชมฉกนั และ เป็นั เณื่ อ า
าณณมดำท่ีฉกนัมกงเป็นัคนัแณงเสมอท่ีได้ณกบ
โองำสให้ไปฝึงอบณม/สกมมนัำ” 
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ฝ่ำฝืนั มำตณำ ๑๐๐ มำตณำ ๑๐๑ และมำตณำ ๑๐๓ 

๑. โทษจ ำค งไม่เงินั ๓ ปี ปณกบไม่เงินั ๖๐,๐๐๐ บำท ทก าจ ำทก าปณกบ 
๒. ให้ถือเป็นัควำมผิดฐำนัท จณิตต่อหนั้ำที่หณืองณะท ำควำมผิดต่อต ำแหนั่าหนั้ำที่ 

 

 
นัองจำงงำณณกบขอาขวกญหณือผลปณะโยชนั์ อ่ืนัดกางล่ำวแล้ว ปณะโยชนั์ทกบซ้อนัตำม

พณะณำชบกญญกติปณะงอบณกฐาณณมนัูญว่ำด้วยงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิต พ.ศ. ๒๕๕๒ แง้ไข 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ยกาได้ง ำหนัดในัเณื่อาขอางำณเข้ำไปมีส่วนัได้เสีย ตำมมำตณำ ๑๐๐ 
และมีโทษจ ำค งไม่เงินั ๓ ปี และปณกบไม่เงินั ๖๐,๐๐๐ บำท หณือทก าจ ำทก าปณกบ และเป็นัควำมณกบผิด
ต่อต ำแหนั่าหนั้ำที่หณือท จณิตต่อหนั้ำที่ตำมปณะมวลงฎหมำยอำญำ 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
 
หนั่วยาำนัภำคณกฐหนัึ่า ส่านักงทณกพยำงณบ คลที่ท ำหนั้ำที่จกดซื อจกดจ้ำา ให้เข้ำณ่วมสกมมนัำด้ำนั

ทณกพยำงณบ คคล เจ้ำหนั้ำที่ผู้นัก นัได้ณกบณำาวกลมูลค่ำ ๗,๐๐๐ บำท จำงงำณเป็นัผู้เข้ำณ่วมสกมมนัำที่มีบ คลิงเป็นั 
personnel planner ซึ่าบณิจำคโดยโณาาำนัผลิตสินัค้ำที่เป็นัคู่ค้ำงกบหนั่วยาำนั เจ้ำหนั้ำที่ได้เง็บขอาณำาวกล
นัก นัไว้โดยไม่ได้ณำยาำนัหนั่วยาำนัเนัื่อาจำงคิดว่ำเป็นัณำาวกลที่ตนัชนัะจำงงำณเข้ำณ่วมงิจงณณมงำณสกมมนัำ 

ผู้บกาคกบบกญชำตณะหนักงถึาควำมหมำยที่อำจแอบแฝามำจำงงำณให้และตกดสินัใจว่ำจะต้อามีงำณ
ณำยาำนัขอาณำาวกลนัก นัและลาทะเบียนัเป็นัขอาหนั่วยาำนั โดยให้เหต ผลว่ำงำณปณำงฏตกวขอาเข้ำในังำณเข้ำ
ณ่วมสกมมนัำเป็นัเพณำะได้ณกบงำณสนักบสนั นัจำงหนั่วยาำนั ดกานัก นัเป็นัควำมชอบาณณมขอาหนั่วยาำนัที่จะ
ตกดสินัว่ำจะจกดงำณอย่ำาไณงกบณำาวกลชิ นันัี  

เนัื่อาจำงณำคำขอาขอาณำาวกลและบทบำทในัหนั้ำที่มีควำมเสี่ยาในัเณื่อาผลปณะโยชนั์ ในัที่ส ด
เจ้ำหนั้ำที่จึาถูงขอณ้อาให้สละณำาวกลแง่หนั่วยาำนัเพื่อใช้ปณะโยชนั์ตำมควำมเหมำะสม 
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โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไณเป็นัเจตนัำขอางำณให้ขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ 
กฎ ระเบียบ : มีงฎ ณะเบียบ หณือนัโยบำยอะไณที่เงี่ยวงกบงำณให้ขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์ 
ความเปิดเผย : มีงำณเปิดเผยต่อสำาำณสชนัเพียาใด 
คุณค่า : ขอาขวกญและหณือผลปณะโยชนั์มีค่ำณำคำเท่ำใด 
หลักจริยธรรม : มีหลกงจณิยาณณมที่เงี่ยวงกบงำณณกบขอาขวกญหณือไม่และมีอะไณบ้ำา 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอกตลกงษส์เพ่ืออะไณ 
เวลาและโอกาส เวลำและโองำสในังำณให้คืออะไณ 

 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ควำมขกดแย้าณะหว่ำาบทบำท (Conflict of roles) หมำยควำมว่ำ บ คคลด ำณาต ำแหนั่าที่มีบทบำท
สอาบทบำทขกดแย้างกนั เช่นั นัำยสมชำยเป็นังณณมงำณสอบคกดเลืองบ คคลเข้ำท ำาำนั โดยที่บ ตณสำวขอาสมชำย
เป็นัผู้สมกคณสอบคนัหนัึ่าด้วย ซึ่าในังณสีนัี ถือว่ำเงิด“งำณด ำณาต ำแหนั่าอกนัหมิ่นัเหม่ต่องำณเงิดปัญหำ
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั”แต่ในังณสีนัี ถือว่ำยกามิได้นั ำไปสู่งำณงณะท ำควำมผิดแต่ปณะงำณใด (เช่นั งำณสอบคกดเลือง
บ คคลยกามิได้เงิดขึ นัจณิา หณือมีงำณสอบเงิดขึ นัแล้วแต่นัำยสมชำยสำมำณถวำาตกวเป็นังลำา มิได้ช่วยเหลือ 
บ ตณสำวขอาตนัแต่ปณะงำณใด เป็นัต้นั )งณะนัก นัง็ตำมงำณด ำณาต ำแหนั่าอกนัหมิ่นัเหม่ต่องำณเงิดปัญหำ
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัดกางล่ำว ถือเป็นัสถำนังำณส์ล่อแหลมที่อำจจูาใจ/ชกงนั ำให้เงิดงำณงณะท ำเงิดผลปณะโยชนั์
ทกบซ้อนัจะต้อาถอนัตกวอองอย่ำาสมบูณส์จำงงำณเป็นัผู้มีส่วนัในังำณตกดสินัใจ าดแสดาควำมคิดเห็นั ละเว้นัจำง
งำณให้ค ำปณึงษำและาดอองเสียา (Recusal) เช่นั ในังณสีที่สมชำยเป็นังณณมงำณสอบคกดเลืองบ คลำงณเข้ำ
ท ำาำนั โดยมีบ ตณสำวขอาตนัสมกคณเข้ำณ่วมสอบคกดเลืองด้วยนัก นั ซึ่าในัสถำนังำณส์เช่นันัี  สมชำยจะต้อาลำออง
จำงงำณเป็นังณณมงำณสอบคกดเลืองเพ่ือเป็นังำณถอนัตกวอองจำงงำณเงี่ยวข้อางกบสถำนังำณส์อกนัหมิ่นัเหม่ต่อ
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัอย่ำาสูาเคลื่อนัย้ำยผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวที่ทกบซ้อนัอยู่ให้อองไป(Removal) เพ่ือให้ตนัเอา
สำมำณถปฏิบกติภำณงิจได้โดยปณำศจำงอคติ วิาีงำณดกางล่ำวนัี เป็นังำณปิดช่อาทำามิให้เอื ออ ำนัวยต่ องำณเงิด
ปัญหำผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัจึาเป็นัวิาีที่ดีที่ส ดวิาีหนัึ่าในังำณจกดงำณงกบผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั เช่นั จำงงณสี
ตกวอย่ำาในัข้อสอา สมชำยสำมำณถแง้ปัญหำผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัได้โดยงำณขอณ้อาให้บ ตณสำวขอาตนัถอนัตกว 
อองจำงงำณสอบเพ่ือให้สมชำยสำมำณถปฏิบกติหนั้ำที่ในัฐำนัะงณณมงำณสอบคกดเลือง  
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๒. มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ  
(๑) มำตณงำณคกดสณณคนัดีเข้ำสู่ต ำแหนั่าทำางำณเมือา  
(๒) งำณง ำหนัดมำตณงำณป้อางกนังำณท จณิตในัต ำแหนั่า  
(๓) งำณเพ่ิมณะบบและอาค์งำณตณวจสอบงำณใช้อ ำนัำจ  
(๔) งำณมีส่วนัณ่วมขอาปณะชำชนัในังำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิต  
 

๓. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง  
(๑) งำณมีปณะมวลจณิยาณณมและงำณห้ำมผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั  
(๒) งำณแสดาบกญชีทณกพย์สินัและหนัี สินั  
(๓) งำณใช้หลกงโปณ่าใสในังำณใช้อ ำนัำจ  
 

๔. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
(๑) หลกงนัิติาณณม ได้แง่งำณตณำงฎหมำย งฎข้อบกาคกบต่ำาๆ ให้ทกนัสมกยและเป็นัาณณมเป็นัที่ยอมณกบขอา

สกาคม และสกาคมยินัยอมพณ้อมใจงกนัปฏิบกติตำมงฎหมำย งฎข้อบกาคกบเหล่ำนัก นั โดยถือว่ำเป็นังำณปงคณอา
ภำยใต้งฎหมำยมิใช่ตำมอ ำเภอใจหณืออ ำนัำจขอาตกวบ คคล  

(๒) หลกงค สาณณม ได้แง่ งำณส่าเสณิมคนัดีคนัเง่าให้เข้ำมำบณิหำณงิจงำณบ้ำนัเมือา สกาคม และ
ปณะเทศชำติ งำณยึดมก่นัในัควำมถูงต้อาดีาำมโดยณสณาค์ให้เจ้ำหนั้ำที่ณกฐยึดถือหลกงนัี  ในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ให้เป็นั
ตกวอย่ำาแง่สกาคม และส่าเสณิมสนักบสนั นัให้ปณะชำชนัพกฒนัำตนัเอาไปพณ้อมงกนั เพ่ือให้คนัใจมีควำมซื่อสกตย์ 
จณิาใจ ขยกนั อดทนั มีณะเบียบวินักย ปณะงอบอำชีพส จณิตจนัเป็นันัิสกยปณะจ ำชำติ  

(๓) หลกงควำมโปณ่าใส ได้แง่ งำณสณ้ำาควำมไว้วำาใจซึ่างกนัและงกนัขอาคนัในัชำติโดยปณกบปณ างลไงงำณ
ท ำาำนัขอาท งอาค์งณท งวางำณให้มีควำมโปณ่าใส มีงำณเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำณที่เป็นัปณะโยชนั์อย่ำาตณาไปตณามำ
ด้วยภำษำท่ีเข้ำใจา่ำย ปณะชำชนัเข้ำถึาข้อมูลข่ำวสำณได้สะดวงและมีงณะบวนังำณให้ปณะชำชนัตณวจสอบควำม
ถูงต้อาชกดเจนัได้  

(๔) หลกงงำณมีส่วนัณ่วม ได้แง่ งำณเปิดโองำสให้ปณะชำชนัมีส่วนัณ่วมณกบณู้และเสนัอควำมเห็นัในังำณ
ตกดสินัใจปัญหำส ำคกญขอาปณะเทศ ไม่ว่ำด้วยงำณแจ้าควำมเห็นั งำณไต่สวนัสำาำณสะ งำณปณะช ำพิจำณส์        
งำณแสดาปณะชำมตหิณืออ่ืนัๆ  

(๕) หลกงควำมณกบผิดชอบ ได้แง่ งำณตณะหนักงในัสิทาิหนั้ำที่ควำมส ำนัึงในัควำมณกบผิดชอบต่อสกาคม 
งำณใส่ใจปัญหำสำาำณสะขอาบ้ำนัเมือาและงณะตือณือณ้นัในังำณแง้ปัญหำ ตลอดจนั งำณเคำณพในัควำมคิดเห็นั
ที่แตงต่ำาและควำมงล้ำที่จะยอมณกบผลจำงงำณงณะท ำขอาตนั  

(๖) หลกงควำมค ้มค่ำ ได้แง่ งำณบณิหำณจกดงำณและใช้ทณกพยำงณที่มีจ ำงกด เพ่ือให้เงิดปณะโยชนั์สูาส ดแง่
ส่วนัณวมโดยณสณาค์ให้คนัไทยมีควำมปณะหยกดใช้ขอาอย่ำาค ้มค่ำ งล่ำวคือ ด ำณาชีวิตแบบเศณษฐงิจพอเพียา  
พณ้อมทก าสณ้ำาสณณค์สินัค้ำและบณิงำณที่มีค สภำพสำมำณถแข่าขกนัได้ดี ในัเวที โลงและณกงษำพกฒนัำ
ทณกพยำงณาณณมชำติสิ่าแวดล้อมให้สมบูณส์  
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หำงทก าภำคณำชงำณปณะจ ำงำณเมือา ภำคเองชนัและปณะชำชนัณ่วมมือณ่วมใจงกนัม ่ามก่นัให้าำนัณำชงำณ
ด ำเนัินัไปด้วยจิตส ำนัึง ทกศนัคติ พฤติงณณมที่เต็มเปี่ยมด้วยค สาณณมและจณิยาณณม พณ้อมทก าใช้หลกงงำณโองำส
ให้ปณะชำชนัมีส่วนัณ่วมณกบณู้และเสนัอควำมเห็นัในังำณตกดสินัใจปัญหำส ำคกญขอาปณะเทศ ไม่ว่ำด้วยงำณแจ้า
ควำมเห็นั งำณไต่สวนัสำาำณสะ งำณปณะชำพิจำณส์ งำณแสดาปณะชำมติ หณืออ่ืนัๆ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ใดด ำเนัินังิจงำณ ดกาต่อไปนัี   
(๑) เป็นัคู่สกญญำหณือมีส่วนัได้เสียในัสกญญำที่ท ำงกบหนั่วยาำนัขอาณกฐที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ผู้นัก นัปฏิบกติ

หนั้ำที่ในัฐำนัะท่ีเป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐซึ่ามีอ ำนัำจง ำงกบ ดูแล ควบค ม ตณวจสอบ หณือด ำเนัินัคดี 
(๒) เป็นัห ้นัส่วนัหณือผู้ถือห ้นัในัห้ำาห ้นัส่วนัหณือบณิษกทที่เข้ำเป็นัคู่สกญญำงกบหนั่วยาำนัขอาณกฐที่

เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัปฏิบกติหนั้ำที่ในัฐำนัะที่เป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐซึ่ามีอ ำนัำจง ำงกบ ดูแล ควบค ม ตณวจสอบ 
หณือด ำเนัินัคดี  

(๓) ณกบสกมปทำนัหณือคาถือไว้ซึ่าสกมปทำนัจำงณกฐ หนั่วยณำชงำณ หนั่วยาำนัขอาณกฐ ณกฐวิสำหงิจ หณือ
ณำชงำณส่วนัท้อาถิ่นั หณือเข้ำเป็นัคู่สกญญำงกบณกฐ หนั่วยณำชงำณ หนั่วยาำนั ขอาณกฐ ณกฐวิสำหงิจ หณือณำชงำณส่วนั
ท้อาถิ่นัอกนัมีลกงษสะเป็นังำณผูงขำดตกดตอนั ทก านัี  ไม่ว่ำโดยทำาตณาหณือทำาอ้อมหณือเป็นัห ้นัส่วนัหณือผู้ถือห ้นั
ในัห้ำาห ้นัส่วนัหณือบณิษกทที่ณกบสกมปทำนั หณือเข้ำเป็นัคู่สกญญำในัลกงษสะดกางล่ำว  

(๔) เข้ำไปมีส่วนัได้เสียในัฐำนัะเป็นังณณมงำณ ที่ปณึงษำ ตกวแทนั พนักงาำนัหณือลูงจ้ำาในัา ณงิจขอา
เองชนัซึ่าอยู่ภำยใต้งำณง ำงกบ ดูแล ควบค ม หณือตณวจสอบขอาหนั่วยาำนัขอาณกฐที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัสกางกด
อยู่หณือปฏิบกติหนั้ำที่ในัฐำนัะเป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ซึ่าโดยสภำพขอาผลปณะโยชนั์ขอาา ณงิจขอาเองชนันัก นัอำจขกด
หณือแย้าต่อปณะโยชนั์ส่วนัณวมหณือปณะโยชนั์ทำาณำชงำณหณืองณะทบต่อควำมมีอิสณะในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ขอา
เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นั  

เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐต ำแหนั่าใดที่ต้อาห้ำมมิให้ด ำเนัินังิจงำณตำมวณณคหนัึ่าให้เป็นัไปตำมที่คสะงณณมงำณ 
ป.ป.ช. ง ำหนัดโดยปณะงำศในัณำชงิจจำนั เบงษำ  

ให้นั ำบทบกญญกติในัวณณคหนัึ่ามำใช้บกาคกบงกบคู่สมณสขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐตำมวณณคสอา โดยให้ถือว่ำงำณ
ด ำเนัินังิจงำณขอาคู่สมณสดกางล่ำว เป็นังำณด ำเนัินังิจงำณขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐตำมคู่มืองำณป้อางกนัผลปณะโยชนั์
ทกบซ้อนั 

 

มาตรา ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ใดณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดจำงบ คคล นัองเหนัือจำง
ทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อกนัควณได้ตำมงฎหมำย หณืองฎข้อบกาคกบที่อองโดยอำศกยอ ำนัำจตำมบทบกญญกติแห่า
งฎหมำย เว้นัแต่งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์ อ่ืนัใดโดยาณณมจณณยำตำมหลกงเงสฑ์และจ ำนัวนัที่
คสะงณณมงำณ ป.ป.ช. ง ำหนัด  
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 บทบกญญกติในัวณณคหนัึ่าให้ใช้บกาคกบงกบงำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดขอาผู้ซึ่าพ้นัจำงงำณเป็นั
เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐมำแล้วยกาไม่ถึาสอาปีด้วยโดยอนั โลม  

 

มาตรา ๑๐๓/๑ บณณดำควำมผิดที่บกญญกติไว้ในัหมวดนัี  ให้ถือเป็นัควำมผิดฐำนัท จณิตต่อหนั้ำที่หณือ
ควำมผิดต่อต ำแหนั่าหนั้ำที่ณำชงำณหณือควำมผิดต่อต ำแหนั่าหนั้ำที่ในังำณย ติาณณมตำมปณะมวลงฎหมำยอำญำ
ด้วย  
 

บทก าหนดโทษ  
มาตรา ๑๒๒ เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ใดฝ่ำฝืนับทบกญญกติมำตณำ ๑๐๐ มำตณำ ๑๐๑ หณือมำตณำ ๑๐๓ ต้อา

ณะวำาโทษ จ ำค งไม่เงินัสำมปี หณือปณกบไม่เงินัหงหมื่นับำท หณือทก าจ ำทก าปณกบ  
งณสีควำมผิดตำมมำตณำ ๑๐๐ วณณคสำม หำงเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ใดพิสูจนั์ได้ว่ำ ตนัมิได้ณู้เห็นัยินัยอม

ด้วยในังำณที่คู่สมณสขอาตนัด ำเนัินังิจงำณตำมมำตณำ ๑๐๐ วณณคหนัึ่า ให้ถือว่ำผู้นัก นัไม่มีควำมผิด 
๒. ปณะงำศคสะงณณมงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติ เณื่อา ง ำหนัดต ำแหนั่าเจ้ำหนั้ำที่

ขอาณกฐที่ต้อาห้ำมมิให้ด ำเนัินังิจงำณตำมควำมในัมำตณำ ๑๐๐ แห่าพณะณำชบกญญกติปณะงอบณกฐาณณมนัูญว่ำด้วย
งำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔  

ห้ำมมิให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ใดด ำเนัินังิจงำณ ดกาต่อไปนัี   
(๑) เป็นัคู่สกญญำหณือมีส่วนัได้ส่วนัเสียในัสกญญำที่ท ำงกบหนั่วยาำนัขอาณกฐที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัปฏิบกติ

หนั้ำที่ในัฐำนัะที่เป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐซึ่ามีอ ำนัำจง ำงกบ ดูแล ควบค ม ตณวจสอบหณือด ำเนัินัคดี  
(๒) เป็นัห ้นัส่วนัหณือผู้ถือห ้นัในัห้ำาห ้นัส่วนัหณือบณิษกทที่เข้ำเป็นัคู่สกญญำงกบหนั่วยาำนั ขอาณกฐที่

เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัปฏิบกติหนั้ำที่ในัฐำนัะที่เป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐซึ่ามีอ ำนัำจง ำงกบ ดูแล ควบค ม ตณวจสอบ
หณือด ำเนัินัคด ี

(๓) ณกบสกมปทำนัหณือคาถือไว้ซึ่าสกมปทำนัจำงณกฐ หนั่วยณำชงำณ หนั่วยาำนัขอาณกฐ ณกฐวิสำหงิจหณือ
ณำชงำณส่วนัท้อาถิ่นั หณือเข้ำเป็นัคู่สกญญำงกบณกฐ หนั่วยณำชงำณ หนั่วยาำนัขอาณกฐ ณกฐวิสำหงิจหณือณำชงำณส่วนั
ท้อาถิ่นั อกนัมีลกงษสะเป็นังำณผูงขำดตกดตอนั ทก านัี  ไม่ว่ำโดยทำาตณาหณือทำาอ้อม หณือเป็นัห ้นัส่วนัหณือผู้ถือห ้นั
ในัห้ำาห ้นัส่วนัหณือบณิษกทที่ณกบสกมปทำนัหณือเข้ำเป็นัคู่สกญญำในัลกงษสะดกางล่ำว  

(๔) เข้ำไปมีส่วนัได้ส่วนัเสียในัฐำนัะเป็นังณณมงำณ ที่ปณึงษำ ตกวแทนั พนักงาำนั หณือลูงจ้ำาในัา ณงิจขอา
เองชนัซึ่าอยู่ภำยใต้งำณง ำงกบ ดูแล ควบค ม หณือตณวจสอบขอาหนั่วยาำนัขอาณกฐที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัสกางกด
อยู่หณือปฏิบกติหนั้ำที่ในัฐำนัะเป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ซึ่าโดยสภำพขอาผลปณะโยชนั์ขอาา ณงิจเองชนันัก นัอำจะขกด 
หณือแย้าต่อปณะโยชนั์ส่วนัณวมหณือปณะโยชนั์ทำาณำชงำณ หณืองณะทบต่อควำมมีอิสณะในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ขอา
เจ้ำหนั้ำทีข่อาณกฐผู้นัก นั 

ทก าให้นั ำบทบกญญกติดกางล่ำวมำใช้บกาคกบงกบคู่สมณสขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ โดยให้ถือว่ำงำณด ำเนัินังิจงำณ
ขอาคู่สมณสดกางล่ำว เป็นังำณด ำเนัินังิจงำณขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ  

และควำมในัมำตณำ ๑๐๑ ยกาให้นั ำบทบกญญกติมำตณำ ๑๐๐ มำใช้บกาคกบงกบงำณด ำเนัินังิจงำณขอาผู้ซึ่า
พ้นัจำงงำณเป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐมำแล้วยกาไม่ถึาสอาปีโดยอนั โลม เว้นัแต่งำณเป็นัผู้ถือห ้นัไม่เงินัณ้อยละห้ำขอา
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จ ำนัวนัห ้นัทก าหมดที่จ ำหนั่ำยได้ในับณิษกทมหำชนัจ ำงกด ซึ่ามิใช่บณิษกทที่เป็นัคู่สกญญำงกบหนั่วยาำนัขอาณกฐตำม
มำตณำ ๑๐๐ (๒) ทีไ่ด้ณกบอนั ญำตตำมงฎหมำยว่ำด้วยหลกงทณกพย์และตลำดหลกงทณกพย์  

ทก านัี  เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐต ำแหนั่าใดที่ต้อาห้ำมมิให้ด ำเนัินังิจงำณดกางล่ำวให้เป็นัไปตำมที่คสะงณณมงำณ
ป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติง ำหนัดโดยปณะงำศในัณำชงิจจำนั เบงษำ  

 

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ ๓ ในัปณะงำศนัี   
“งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อื่นัใดโดยาณณมจณณยำ” หมำยควำมว่ำ งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์

อ่ืนัใดจำงญำติหณือจำงบ คคลที่ให้งกนัในัโองำสต่ำาๆ โดยปงติตำมขนับาณณมเนัียม ปณะเพสี หณือวกฒนัาณณม 
หณือให้งกนัตำมมำณยำทท่ีปฏิบกติงกนัในัสกาคม  

“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บ พงำณี ผู้สืบสกนัดำนั พ่ีนั้อาณ่วมบิดำมำณดำหณือณ่วมบิดำ หณือมำณดำเดียวงกนั 
ล า ป้ำ นั้ำ อำ คู่สมณส ผู้บ พงำณีหณือผู้สืบสกนัดำนัขอาคู่สมณส บ ตณบ ญาณณม หณือผู้ณกบบ ตณบ ญาณณม  

“ปณะโยชนั์อื่นัใด” หมำยควำมว่ำ สิ่าที่มีมูลค่ำ ได้แง่ งำณลดณำคำ งำณณกบควำมบกนัเทิา งำณณกบบณิงำณ 
งำณณกบงำณฝึงอบณม หณือสิ่าอื่นัใดในัลกงษสะเดียวงกนั  

ข้อ ๔ ห้ำมมิให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ใดณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดจำงบ คคล นัองเหนัือจำง
ทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อกนัควณได้ตำมงฎหมำย หณืองฎข้อบกาคกบที่อองโดยอำศกยอ ำนัำจตำมบทบกญญกติแห่า
งฎหมำย เว้นัแต่งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อื่นัใดโดยาณณมจณณยำ ตำมท่ีง ำหนัดไว้ในัปณะงำศนัี  

ข้อ ๕ เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐจะณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อื่นัใดโดยาณณมจณณยำได้ ดกาต่อไปนัี   
(๑) ณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อื่นัใดจำงญำติซึ่าให้โดยเสนั่หำตำมจ ำนัวนัที่เหมำะสมตำมฐำนัำนั ณูป  
(๒) ณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดจำงบ คคลอ่ืนัซึ่ามิใช่ญำติมีณำคำหณือมูลค่ำในังำณณกบจำงแต่ละ

บ คคล แต่ละโองำสไม่เงินัสำมพกนับำท  
(๓) ณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดที่งำณให้นัก นัเป็นังำณให้ในัลกงษสะให้งกบบ คคลทก่วไป  
ข้อ ๖ งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดจำงต่ำาปณะเทศ ซึ่าผู้ให้มิได้ณะบ ให้เป็นัขอาส่วนัตกว หณือมี

หณือมูลค่ำเงินังว่ำสำมพกนับำท ไม่ว่ำจะณะบ เป็นัขอาส่วนัตกวหณือไม่ แต่มีเหต ผลควำมจ ำเป็นัที่จะต้อาณกบไว้เพ่ือ
ณกงษำไมตณี มิตณภำพ หณือควำมสกมพกนัา์อกนัดีณะหว่ำาบ คคลให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัณำยาำนัณำยละเอียด 
ข้อเท็จจณิาเงี่ยวงกบงำณณกบทณกพย์สินั หณือปณะโยชนั์ดกางล่ำวให้ผู้บกาคกบบกญชำทณำบโดยเณ็ว หำงผู้บกาคกบบกญชำ
เห็นัว่ำไม่มีเหต ที่จะอนั ญำตให้เจ้ำหนั้ำที่ผู้นัก นัยึดถือทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์ดกางล่ำวนัก นัไว้เป็นัปณะโยชนั์ส่วนั
บ คคล ให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัส่ามอบทณกพย์สินัให้หนั่วยาำนัขอาณกฐที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัสกางกดโดยทกนัที  

ข้อ ๗ งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อื่นัใดท่ีไม่เป็นัไปตำมหลกงเงสฑ์ หณือมีณำคำ หณือมีมูลค่ำมำงงว่ำ
ที่ง ำหนัดไว้ในัข้อ ๕ ซึ่าเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐได้ณกบมำแล้วโดยมีควำมจ ำเป็นัอย่ำายิ่าที่ต้อาณกบไว้เพ่ือณกงษำไมตณี 
มิตณภำพ หณือควำมสกมพกนัา์อกนัดีณะหว่ำาบ คคล เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัต้อาแจ้าณำยละเอียดข้อเท็จจณิาเงี่ยวงกบ
งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์นัก นัต่อผู้บกาคกบบกญชำซึ่าเป็นัหกวหนั้ำส่วนัณำชงำณ ผู้บณิหำณสูาส ดขอาณกฐวิสำหงิจ 
หณือผู้บณิหำณสูาส ดขอาหนั่วยาำนั สถำบกนัหณืออาค์งณที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัสกางกดโดยทกนัทีที่สำมำณถงณะท ำได้ 
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เพ่ือให้วินัิจฉกยว่ำ มีเหต ผลควำมจ ำเป็นั ควำมเหมำะสม และสมควณที่จะให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัณกบทณกพย์สินั
หณือปณะโยชนั์นัก นัไว้เป็นัสิทาิขอาตนัหณือไม่ 

ในังณสีที่ผู้บกาคกบบกญชำหณือผู้บณิหำณสูาส ดขอาณกฐวิสำหงิจ หนั่วยาำนัหณือสถำบกนั หณืออาค์งณที่
เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัสกางกด มีค ำสก่าว่ำไม่สมควณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์ดกางล่ำว ง็ให้คืนัทณกพย์สินัหณือ
ปณะโยชนั์นัก นัแง่ผู้ให้โดยทกนัที ในังณสีที่ไม่สำมำณถคืนัให้ได้ให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัส่ามอบทณกพย์สินัหณือ
ปณะโยชนั์ดกางล่ำวให้เป็นัสิทาิขอาหนั่วยาำนั ที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัสกางกดโดยเณ็ว  

เมื่อได้ด ำเนัินังำณตำมควำมในัวณณคสอาแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นัไม่เคยได้ณกบทณกพย์สินัหณือ
ปณะโยชนั์ดกางล่ำวเลย  

ในังณสีที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ได้ณกบทณกพย์สินัไว้ตำมวณณคหนัึ่าเป็นัผู้ด ำณาต ำแหนั่า ผู้บกาคกบบกญชำ ซึ่าเป็นั
หกวหนั้ำส่วนัณำชงำณณะดกบงณะทณวาหณือเทียบเท่ำ หณือเป็นังณณมงำณ หณือผู้บณิหำณสูาส ดขอาณกฐวิ สำหงิจหณือ
เป็นังณณมงำณ หณือผู้บณิหำณสูาส ดขอาหนั่วยาำนัขอาณกฐให้แจ้าณำยละเอียดข้อเท็จจณิาเงี่ยวงกบงำณณกบทณกพย์สินั
หณือปณะโยชนั์นัก นัต่อผู้มีอ ำนัำจแต่าตก า ถอดถอนั ส่วนัผู้ที่ด ำณาต ำแหนั่าปณะาำนังณณมงำณและงณณมงำณในั
อาค์งณอิสณะตำมณกฐาณณมนัูญ หณือผู้ด ำณาต ำแหนั่าที่ ไม่มีผู้บก าคกบบกญชำที่มีอ ำนัำจถอดถอนัให้แจ้าต่อ
คสะงณณมงำณ ป.ป.ช. ทก านัี เพ่ือด ำเนัินังำณตำมควำมในัวณณคหนัึ่าและวณณคสอา  

ในังณสีที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้ได้ณกบทณกพย์สินัไว้ตำมวณณคหนัึ่าเป็นัผู้ด ำณาต ำแหนั่า สมำชิงสภำผู้แทนั
ณำษฎณ หณือสมำชิงว ฒิสภำ หณือสมำชิงสภำท้อาถิ่นัให้แจ้าณำยละเอียดข้อเท็จจณิาเงี่ยวงกบงำณณกบทณกพย์สินัหณือ
ปณะโยชนั์นัก นัต่อปณะาำนัสภำผู้แทนัณำษฎณ ปณะาำนัว ฒิสภำ หณือปณะาำนัสภำท้อาถิ่นัที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐผู้นัก นั
เป็นัสมำชิง แล้วแต่งณสี เพ่ือด ำเนัินังำณตำมวณณคหนัึ่าและวณณคสอา  

ข้อ ๘ หลกงเงสฑ์งำณณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดขอาเจ้ำหนั้ำที่ณกฐตำมปณะงำศฉบกบนัี ให้ใช้บกาคกบ
แง่ผู้ซึ่าพ้นัจำงงำณเป็นัเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐมำแล้วไม่ถึาสอาปีด้วย 

 
๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

(๑.) ส่วนัค ำปณำณภ ได้งล่ำวถึาค่ำนัิยมหลกงชอามำตณฐำนัจณิยาณณมส ำหณกบผู้ด ำณาต ำแหนั่าทำางำณเมือา
และเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ ขอาส ำนักงาำนัผู้ตณวจงำณแผ่นัดินั ๙ ข้อ ดกานัี  

๑) งำณยึดมก่นัในัค สาณณมและจณิยาณณม 
๒) งำณมจีิตส ำนัึงท่ีดี ซื่อสกตย ส จณิตและณกบผิดชอบ 
๓) งำณยึดถือปณะโยชนัขอาปณะเทศชำติเหนัืองวำปณะโยชนัสวนัตนัและไม่มีผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนั 
๔) งำณยืนัหยกดท ำในัสิ่าที่ถูงตอา เปนัาณณมและถูงงฎหมำย 
๕) งำณใหบณิงำณแงปณะชำชนัดวยควำมณวดเณ็ว มีอกายำศกยและไมเลืองปฏิบกติ 
๖) งำณใหขอมูลขำวสำณแงปณะชำชนัอยำาคณบถวนั ถูงตอาและไมบิดเบือนัขอเท็จจณิา 
๗) งำณม าผลสกมฤทาิ์ขอาาำนั ณกงษำมำตณฐำนั มีค สภำพ โปณาใสและตณวจสอบได 
๘) งำณยึดมก่นัในัณะบอบปณะชำาิปไตยอกนัมีพณะมหำงษกตณิยทณาเปนัปณะม ข 
๙) งำณยึดมก่นัในัหลกงจณณยำวิชำชีพขอาอาคงณ 
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(๒.) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้ำณำชงำณต้อาแยงแยะเณื่อาส่วนัตกวอองจำงต ำแหนั่าหนั้ำที่และยึดถือ
ปณะโยชนั์ส่วนัณวมขอาปณะเทศเหนัืองว่ำปณะโยชนั์ส่วนัตนัโดยอย่ำานั้อยต้อาวำาตนั ดกานัี  

๑) ไม่นั ำควำมสกมพกนัา์ส่วนัตกวที่ตนัมีต่อบ คคลอ่ืนัมำปณะงอบงำณใช้ด ลพินัิจให้เป็นัค สหณือโทษต่อ
บ คคลอื่นั 

๒) ไม่ใช้เวลำณำชงำณ เาินั ทณกพย์สินั บ คลำงณ หณือสิ่าอ ำนัวยควำมสะดวงขอาทำาณำชงำณไปเป็นั
ปณะโยชนั์ส่วนัตกวขอาตนัหณือผู้อื่นั 

๓)  ไม่งณะท ำงำณใด หณือด ำณาต ำแหนั่า หณือปฏิบกติงำณใดในัฐำนัะส่วนัตกว ง่อให้เงิดควำมเคลือบแคลา 
หณือสาสกยว่ำจะขกดงกบปณะโยชนั์ส่วนัณวมที่อยู่ในัควำมณกบผิดชอบขอาหนั้ำที่ 

๔) ในังำณปฏิบกติหนั้ำที่ที่ณกบผิดชอบในัหนั่วยาำนัโดยตณา หณือหนั้ำที่อ่ืนั ต้อายึดหลกงถือปณะโยชนั์ขอา
ทำาณำชงำณ 

(๓.) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้ำณำชงำณต้อาละเว้นัจำงงำณแสวาหำปณะโยชนั์ที่มิชอบ โดยอำศกยต ำแหนั่า
หนั้ำที่ และไม่งณะท ำงำณอกนัเป็นังำณขกดงกนัณะหว่ำาปณะโยชนั์ส่วนัตนัและส่วนัณวม (ข้อ ๖) 

๑) ไม่เณียง ณกบ หณือยอมจะณกบ หณือยอมให้บ คคลอ่ืนัเณียงณกบ หณือยอมณกบ ซึ่าขอาขวกญแทนัตนั หณือ
ญำติขอาตนั ไม่ว่ำง่อนัหณอืหลกาด ำณาต ำแหนั่าหณือปฏิบกติหนั้ำที่ ไม่ว่ำจะเงี่ยวข้อาหณือไม่เงี่ยวข้อางกบงำณปฏิบกติ
หนั้ำที่หณือไม่ง็ตำม เว้นัแต่เป็นังำณให้โดยาณณมจณณยำ หณือเป็นังำณให้ตำมปณะเพสีหณือให้แง่บ คคลทก่วไป 

๒) ไม่ใช้ต ำแหนั่า หณืองณะท ำงำณท่ีเป็นัค ส หณือเป็นัโทษแง่บ คคลใด เพณำะมีอคติ 
๓) ไม่เสนัอ หณืออนั มกติโคณางำณ งำณด ำเนัินังำณ หณืองำณงณะท ำนัิติงณณมหณือสกญญำซึ่าตนัเอาหณือ

บ คคลอื่นัจะได้ปณะโยชนั์อกนัมิควณได้โดยชอบด้วยงฎหมำยหณือปณะมวลจณิยาณณมนัี  
  ๔) ณะเบียบส ำนักงนัำยงณกฐมนัตณีว่ำด้วยงำณเณี่ยไณขอาหนั่วยาำนัณกฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
  ๕) ณะเบียบส ำนักงนัำยงณกฐมนัตณีว่ำด้วยงำณเณี่ยไณขอาหนั่วยาำนัณกฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แง้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบกบที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖) ณะเบียบส ำนักงนัำยงณกฐมนัตณีว่ำด้วยงำณให้หณือณกบขอาขวกญขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ พ.ศ.๒๕๔๔ 
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ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย 
 งำณทจ ณติในัสกาคมไทยณะหว่ำาช่วางว่ำทศวณณษส่าผลเสียต่อปณะเทศอย่ำามหำศำลและเป็นั

อ ปสณณคส ำคกญต่องำณพกฒนัำปณะเทศในัท งมิติ ณูปแบบงำณทจ ณิตจำงเดิมจำงที่เป็นังำณท จณิตทำาตณา ไม่
ซกบซ้อนั อำทิ งำณณกบสินับนั งำณจกดซื อจกดจ้ำา ในัปัจจ บกนัได้ณกบปณกบเปลี่ยนัเป็นังำณท จณิตที่ซกบซ้อนัมำงขึ นั 
ตกวอย่ำาเช่นั งำณท จณิตเชิานัโยบำย งำณทจ ณติข้ำมแดนัข้ำมชำติ ซึ่าเชื่อมโยาสู่อำชญำงณณมอ่ืนัๆมำงมำยและ
ส่าผลงณะทบทำาลบในัวางว้ำา  

ปณะเทศไทยมีควำมพยำยำมแง้ไขปัญหำงำณท จณิต โดยหนั่วยาำนัที่เงี่ยวข้อาได้ณ่วมงกนัสณ้ำาเคณื่อามือ
งลไง และง ำหนัดเป้ำหมำยส ำหณกบงำณปฏิบกติาำนัด้ำนังำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิต  เณิ่มตก าแต่ช่วาปี
พ.ศ.๒๕๕๑ จนัถึาปัจจ บกนั งำณด ำเนัินัาำนัได้สณ้ำาควำมตื่นัตกวและเข้ำมำมีส่วนัณ่วมในังำณป้อางกนัและ
ปณำบปณำมงำณทจ ณติตำมบทบำทขอา แต่ละหนั่วยาำนัจึามีควำมส ำคกญอย่ำายิ่าที่ต้อาปณกบฐำนัควำมคิดและ
สณ้ำาควำมตณะหนักงณู้ให้ท งภำคส่วนัขอาสกาคมส ำหณกบปณะเทศไทยได้ง ำหนัดทิศทำางำณป้อางกนัและปณำบปณำม 
งำณท จณิตซึ่ามีควำมสอดคล้อางกบสถำนังำณส์ทำางำณเมือา เศณษฐงิจ สกาคมและวกฒนัาณณมและณ นัแณาณวมถึา
งำณสณ้ำาควำมตณะหนักงในังำณปณะพฤติปฏิบกติตนัด้วยควำมซื่อสกตย์ส จณิตขอาคนัในัสกาคมและงณะทณวา
สำาำณสส ขโดยเฉพำะงำณบณิหำณาำนัด้วยควำมซื่อสกตย์ส จณิต มีค สาณณมจณิยาณณมในังำณเป็นัตกวแบบที่ดี  

 

ดกานัก นัสำณะส ำคกญที่มีควำมเชื่อมโยาส ำหณกบทิศทำางำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณทจ ณติที่งณะทณวา 
สำาำณสส ขนั ำมำใช้มีดกานัี  

๑. ณำ่าณกฐาณณมนัูญแห่าณำชอำสำจกงณไทย พ.ศ. ....  
๒. วำณะงำณปฏิณูปที่ ๑ งำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิต และปณะพฤติมิชอบขอาสภำปฏิณูปแห่าชำติ 
๓. ย ทาศำสตณ์ชำติณะยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
๔. แผนัพกฒนัำเศณษฐงิจและสกาคมแห่าชำติ ฉบกบที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
๕. โมเดลปณะเทศไทยสู่ควำมมก่นัคา มก่าคก่า และยก่ายืนั (Thailand ๔.๐)  
๖. ย ทาศำสตณ์ชำติว่ำด้วยงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณ ท จณิตและปณะพฤติมิชอบ ณะยะที่  ๓                

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๗. มำตณงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณทจ ณติ งณะทณวาสำาำณสส ข ๓ ป. ๑ ค. (ปล งจิตส ำนัึงป้อางกนั

ปณำบปณำมและสณ้ำาเคณือข่ำย) 
๘. ย ทาศำสตณ์ณะยะ  ๒๐ ปี (ด้ำนัสำาำณสส ข) 
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แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ 
ท ำไม? จึาใช้ ณะบบเลขฐำนัสิบ (Analog) และ ณะบบเลขฐำนัสอา (Digital) มำใช้แยงแยะงำณ แง้ “ท จณิต” 

ณะบบเลข“ฐำนัสิบ” (decimal number system) หมำยถึา  ณะบบเลขทีมี่ตกวเลข ๑๐ ตกว คือ ๐, ๑, 
๒,๓,๔,๖,๗,๘,๙ เป็นัณะบบคิดเลขที่เณำใช้ในัชีวิตปณะจ ำวกนังกนัมำตก าแต่จ ำควำมงกนัได้ ไม่ว่ำจะเป็นังำณใช้บอง
ปณิมำสหณือบองขนัำด ช่วยให้เงิดควำมเข้ำใจที่ตณางกนัในังำณสื่อควำมหมำยสอดคล้อางกบณะบบ “Analog”           
ที่ใช้ค่ำต่อเนัื่อาหณือสกญญำสซึ่าเป็นัค่ำต่อเนัื่อา หณือแทนัควำมหมำยขอาข้อมูลโดยงำณใช้ฟัาง์ชก่นัที่ต่อเนัื่อา 
หณือ Continuous  

ณะบบคิด“ฐำนัสิบ”หณือ Analog Thinking เป็นัณะบบงำณ คิดวิเคณำะห์ข้อมูลที่มีตกวเลขหลำยตกวและ
อำจหมำยถึาโองำสที่จะเลืองได้หลำยทำาเงิดควำมคิดที่หลำงหลำยซกบซ้อนั หำงนั ำมำเปณียบเทียบงกบงำณ
ปฏิบกติาำนัขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐจะท ำให้เจ้ำที่ขอาณกฐต้อาคิดแยงเยอะต้อาใช้ด ลยพินัิจเยอะอำจจะนั ำปณะโยชนั์
ส่วนัตนั และปณะโยชนั์ส่วนัณวมมำปะปนังกนัได้ แยงปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์ส่วนัณวมอองจำงงกนัไม่ได้ 

ณะบบเลข“ฐำนัสอา”(binary number system) หมำยถึา ณะบบเลขที่มีสกญลกงษส์เพียาสอาตกว              
คือ ๐(ศูนัย์) งกบ ๑(หนัึ่า) สอดคล้อางกบงำณท ำาำนัณะบบ Digital ที่มีลกงษสะงำณท ำาำนัภำยในัเพียา               
๒ จกาหวะ คือ ๐ งกบ ๑ หณือ ON งกบ OFF ตกดเด็ดขำด หณือ Discrete  

ณะบบคิด “ฐำนัสอา” หณือ Digital Thinking เป็นัณะบบงำณคิดวิเคณำะห์ข้อมูลที่สำมำณถเลืองได้เพียา 
๒ ทำาเท่ำนัก นัคือ ๐ (ศูนัย์) งกบ ๑ (หนัึ่า) และอำจหมำยถึาโองำสที่จะเลืองได้เพียา ๒ ทำาเช่นั ใช่ งกบ ไม่ใช่ 
เท็จ งกบจณิา ท ำได้ งกบ ท ำไม่ได้ ปณะโยชนั์ส่วนัตนังกบปณะโยชนั์ส่วนัณวม เป็นัต้นั จึาเหมำะงกบงำณนั ำมำ
เปณียบเทียบงกบงำณปฏิบกติาำนัขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐที่ต้อาสำมำณถแยงต ำแหนั่าหนั้ำที่งกบเณื่อาส่วนัตกวอองจำง
งกนัได้อย่ำาเด็ดขำดและไม่งณะท ำงำณที่เป็นังำณขกดงกนัณะหว่ำาปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์ส่วนัณวม 
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ณะบบคิด“ฐำนัสิบ Analog” เป็นัณะบบงำณวิเคณำะห์ข้อมูลที่มีตกวเลขหลำยตกวและอำจหมำยถึาโองำส
ที่จะเลืองได้หลำยทำาเงิดควำมคิดที่หลำงหลำยซกบซ้อนั หำงนั ำมำเปณียบเทียบงกบงำณปฏิบกติาำนัขอา
เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐ จะท ำให้เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐต้อาคิดเยอะต้อาใช้ด ลยพินัิจเยอะอำจจะนั ำปณะโยชนั์ส่วนัตนัและ
ปณะโยชนั์ส่วนัณวมมำปะปนังกนัได้ แยงปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์ส่วนัณวมอองจำงงกนัไม่ได้ณะบบคิด“ฐำนั
สอาDigital” เป็นัณะบบงำณคิดวิเคณำะห์ข้อมูลที่ สำมำณถเลืองได้เพียา ๒ ทำาเท่ำนัก นัคือ ๐ (ศูนัย์) งกบ ๑ (หนัึ่า)
และ อำจหมำยถึาโองำสที่จะเลืองได้เพียา ๒ ทำา เช่นั ใช่ งกบ ไม่ใช่,เท็จ งกบจณิา ,ท ำได้ งกบ ท ำไม่ได้,ปณะโยชนั์
ส่วนัตนังกบปณะโยชนั์ส่วนัณวม เป็นัต้นั จึาเหมำะงกบงำณนั ำมำเปณียบเทียบงกบงำณปฏิบกติาำนัขอาเจ้ำหนั้ำที่ขอา
ณกฐที่ต้อาสำมำณถแยงเณื่อาต ำแหนั่า หนั้ำที่งกบเณื่อาส่วนัตกวอองจำงงกนัได้อย่ำาเด็ดขำดและไม่งณะท ำงำณที่เป็นั
งำณขกดงกนัณะหว่ำาปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์ส่วนัณวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อน าระบบเลข “ฐานสิบ Analog” และ ระบบเลข “ฐานสอง 
Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ ระบบคิด 

“ฐานสอง Digital” จะเห็นได้ว่า ……. 

คิดแบบ ณะบบเลขฐำนั ๑๐ 

(เลข ๐ ถึา เลข ๙ 

ไม่สำมำณถแยงปณะโยชนั์ 
ส่วนัตนัอองจำงปณะโยชน์ั 

สกาคมโลงย ค Analog สงัคมโลกสมยัใหมย่คุ Digital 

แยงปณะโยชน์ัส่วนัตนัอองจำง
ปณะโยชนัส์่วนัณวม 

คิดแบบณะบบเลข ฐำนั๒ 

(เลข ๐ งกบเลข ๑) 

    ระบบความคิด “แยกแยะให้ได้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
ตกวเลขฐำนั ๒ 

ตกวเลขฐำนั ๑๐ 
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การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital) 
งำณที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐมีณะบบงำณคิดท่ีสำมำณถแยงอองอย่ำาชกดเจนัว่ำ

สิ่าไหนัถูงสิ่าไหนัผิดสิ่าไหนั ท ำได้สิ่าไหนัท ำไม่ได้สิ่าไหนั คือปณะโยชนั์ส่วนัตนัสิ่า
ไหนั คือปณะโยชนั์ส่วนัณวมไม่นั ำมำปะปนังกนั ไม่นั ำสิ่าขอาณำชงำณมำใช้เพ่ือ
ปณะโยชนั์ส่วนัตนัไม่เบียดบกาณำชงำณเห็นัแง่ปณะโยชนั์ส่วนัณวมหณือขอา
หนั่วยาำนัเหนัืองว่ำ ปณะโยชนั์ขอาส่วนัตนั ไม่แสวาหำปณะโยชนั์จำงต ำแหนั่า 
หนั้ำที่ณำชงำณ ไม่ณกบทณกพย์สินัหณือปณะโยชนั์อ่ืนัใดจำงงำณปฏิบกติหนั้ำที่งณสี
เงิดงำณขกดงกนัณะหว่ำาปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์ส่วนัณวม จะต้อายึด
ปณะโยชนั์ส่วนัณวมเป็นัหลกง 

 

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog) 
งำณที่เจ้ำหนั้ำที่ขอาณกฐยกามีณะบบงำณคิดท่ีนั ำปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์

ส่วนัณวมมำปะปนังกนั ไปหมดแยงแยะไม่อองว่ำสิ่าไหนัคือปณะโยชนั์ส่วนัตนั สิ่าไหนั
คือปณะโยชนั์ส่วนัณวมนั ำสิ่าขอาณำชงำณมำใช้เพ่ือ ปณะโยชนั์ส่วนัตนัเบียดบกาณำชงำณ
เห็นัแง่ปณะโยชนั์ส่วนั ตนัเหนัืองว่ำปณะโยชนั์ขอาส่วนัณวมหณือขอา หนั่วยาำนัจะคอย
แสวาหำปณะโยชนั์จำงต ำแหนั่าหนั้ำที่ณำชงำณเพ่ือตนัเอาเคณือญำติหณือพวงพ้อา  
งณสีเงิดงำณขกดงกนัณะหว่ำาปณะโยชนั์ส่วนัตนัและปณะโยชนั์ส่วนัณวมจะต้อายึด
ปณะโยชนั์ส่วนัตนัเป็นัหลกง 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

ศูนัย์ปฏิบกติงำณต่อต้ำนังำณท จณิต งณะทณวาสำาำณสส ข (ศปท.)ด ำเนัินังำณวิเคณำะห์ควำมเสี่ยาเงี่ยวงกบ
งำณปฏิบกติาำนัที่ง่อให้เงิดผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัตำมมำตณฐำนั COSOเป็นังณอบงำณวิเคณำะห์ควำมเสี่ยาเงี่ยวงกบ
ผลปะโยชนั์ทกบซ้อนั งำณวิเคณำะห์ควำมเสี่ยาเงี่ยวงกบผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัเป็นังำณวิเคณำะห์ณะดกบโองำสที่จะ
เงิดผลงณะทบขอาควำมเสี่ยาต่ำาๆเพ่ือปณะเมินัโองำสและผลงณะทบขอาควำมเสี่ยาและด ำเนัินังำณวิเคณำะห์
และจกดล ำดกบควำมเสี่ยา โดยง ำหนัดเงสฑ์งำณปณะเมินัมำตณฐำนัที่จะใช้ในังำณปณะเมินัควำมเสี่ยา ด้ำนั
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัและควำมณ นัแณาขอาผลงณะทบ (Impact) และณะดกบควำมเสี่ยา ทก านัี  ง ำหนัดเงสฑ์ในัเชิา
ค สภำพเนัื่อาจำงเป็นัข้อมูลเชิาพณณสนัำ ไม่สำมำณถณะบ เป็นัตกวเลขหณือจ ำนัวนัเาินัที่ชกดเจนัได้ 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบ่อยครั้ง 
๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นบางครั้ง 
๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ( Impact) เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบด้านการด าเนินงาน 
(บคุลากร) 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 
๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 

 
ณะดกบขอาควำมเสี่ยา (Degree of Risk) แสดาถึาณะดกบควำมส ำคกญในังำณบณิหำณควำมเสี่ยา โดย

พิจำณสำจำงผลคูสขอาณะดกบโองำสที่จะเงิดควำมเสี่ยา (Likelihood) งกบณะดกบควำมณ นัแณาขอาผลงณะทบ 
(Impact) ขอาควำมเสี่ยาแต่ละสำเหต  (โองำส × ผลงณะทบ) ง ำหนัดเงสฑ์ไว้ ๔ ณะดกบ ดกานัี  



 

 

 ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว 

 
ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 

๑ ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) ๑๕-๒๕ คะแนน 
๒ ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) ๙-๑๔   คะแนน 
๓ ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) ๔-๘     คะแนน 
๔ ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) ๑-๓     คะแนน 

 
ในังำณวิเคณำะห์ควำมสี่ยาจะต้อามีงำณง ำหนัดแผนัภูมิควำมเสี่ยา (Risk  Profile) ที่ได้จำงงำณพิจำณสำ

ณะดกบควำมส ำคกญขอาควำมสี่ยาจำงโองำสที่จะเงิดควำมเสี่ยา (Likelihood) และผลงณะทบที่เงิดขึ นั (Impact) 
และขอบเขตขอาณะดกบควำมเสี่ยาที่สำมำณถยอมณกบได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
จกดแบ่าเป็นั๔ ณะดกบ สำมำณถแสดาเป็นั Risk Profile แบ่าพื นัที่ เป็นั ๔ ส่วนั (๔ Quadrant) ใช้

เงสฑ์ในังำณจกดแบ่า ดกานัี  
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับ
ความสี่ยง 

มาตรการก าหนด การแสดงสี
สัญลักษณ์ 

ต่ า (Low) ๑-๓     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 
ปานกลาง 

(Medium) 
๔-๘     คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม

ความเสี่ยง 
สีเหลือง 

เสี่ยงสูง  (High) ๙-๑๔   คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 
เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 
๑๕-๒๕ คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า หรือถ่ายโอน

ความเสี่ยง 
สีแดง 

 
 
 

ระดับความเสี่ยง 
= 

โอกาสในการเกิดเหตุการณตา่งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต่างๆ 
(Likelihood x Impact) 



 

 

 ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว 

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 
๑. มำตณงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณติงณะทณวาสำาำณสส ข ๓ ป. ๑ ค. (ปล งจิตส ำนัึงป้อางกนั

ปณำบปณำมและสณ้ำาเคณือข่ำย)  
ม า่เนั้นังำณป้อางกนังำณท จณิตให้มีควำมเข้มแข็าและมีปณะสิทาิภำพง ำหนัดให้มีงำณบณิหำณาำนัที่โปณ่าใส

ตำมหลกงาณณมำภิบำล ซ่ึาเป็นั ๑ ในั ๔ ย ทาศำสตณ์ส ำคกญในังำณปฏิณูปงณะทณวาสำาำณสส ข ปณะงอบด้วย ปล ง
จิตส ำนัึง สณ้ำาจิตส ำนัึง ปณกบฐำนัควำมคิดงำณต่อต้ำนังำณท จณิตที่ตกวบ คคล สณ้ำาพลกาค สาณณมขกบเคลื่อนัพลกา
สกาคม ป้อางกนั สณ้ำาณะบบค สาณณม และยงณะดกบควำมโปณ่าใสในังำณด ำเนัินัาำนัให้มีปณะสิทาิภำพ เข้มแข็า 
ปณำบปณำม ปณกบปณ างฎณะเบียบที่เอื อต่องำณท จณิตและปิดช่อาโหว่ ง ำหนัดมำตณงำณลาโทษผู้ที่งณะท ำผิดอย่ำา
ณวดเณ็วและเป็นัาณณมเคณือข่ำยสณ้ำางลไงภำคปณะชำชนั (อสม.) ภำคปณะชำสกาคมในังำณเฝ้ำณะวกา แจ้าเบำะแส
และสณ้ำาควำมเข้มแข็าขอางลไงงำณตณวจสอบ  

๒. ปณะงำศส ำนักงาำนัปลกดงณะทณวาสำาำณสส ข เณื่อา มำตณงำณ ป้อางกนังำณทจ ณิตและแง้ไขงำณงณะท ำ
ผิดวินักยขอาเจ้ำหนั้ำที่ในัสกางกดส ำนักงาำนัปลกดงณะทณวาสำาำณสส ข ปณะจ ำปีาบปณะมำส พ.ศ.๒๕๖๐  

ส ำนักงาำนัปลกดงณะทณวาสำาำณสส ข ปณะงำศมำตณงำณป้อางกนั งำณทจ ณิตและแง้ไขงำณงณะท ำผิดวินักย
ขอาเจ้ำหนั้ำที่ณกฐในัสกางกดส ำนักงาำนั ปลกดงณะทณวาสำาำณสส ข ปณะจ ำปีาบปณะมำส พ.ศ. ๒๕๖๐ โดย ง ำหนัด
มำตณงำณส ำคกญเณ่าด่วนัเชิาณ งในังำณป้อางกนังำณท จณิต งำณบณิหำณาำนัที่โปณ่าใส ตณวจสอบได้  และงำณแง้ไข
ปัญหำงำณงณะท ำผิดวินักยขอาเจ้ำหนั้ำที่ณกฐสอดคล้อางกบผลงำณวิเคณำะห์ควำมเสี่ยางกบงำณปฏิบกติาำนัที่อำจเงิด
ผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัส ำนักงาำนัปลกดงณะทณวาสำาำณสส ขส่วนังลำา  ปณะจ ำปีาบปณะมำส พ.ศ. ๒๕๖ 
โดยเฉพำะอย่ำายิ่าผล งำณวิเคณำะห์ควำมเสี่ยาเงี่ยวงกบงำณปฏิบกติาำนัที่อำจเงิดผลปณะโยชนั์ทกบซ้อนัส ำนักงาำนั
ปลกดงณะทณวาสำาำณสส ขส่วนังลำา พบว่ำ  

(๑) งำณจกดหำพกสด  มีควำมเสี่ยาสูามำง มีคะแนันั ๒๕ คะแนันั  
(๒) งำณจกดท ำโคณางำณฝึงอบณม ศึงษำดูาำนั ปณะช ม และสกมมนัำ มีควำมเสี่ยาสูามำง มีคะแนันั  ๒๕  คะแนันั 
(๓) งำณเบิงค่ำตอบแทนั มีควำมเสี่ยาสูามำง มีคะแนันั ๑๖ คะแนันั  
(๔) งำณใช้ณถณำชงำณ มีควำมเสี่ยาสูามำง มีคะแนันั ๑๖ คะแนันั 
ผลงำณวิเคณำะห์ควำมเสี่ยายกามีควำมสอดคล้อางกบผลงำณตณวจสอบขอาส ำนักงาำนัผู้ตณวจงำณแผ่นัดินั

และณำยาำนั ผลงำณงณะท ำผิดวินักยข้ำณำชงำณพลเณือนัที่ได้จำงงำณณ้อาเณียนั งล่ำวโทษและพบเป็นัสำเหต ขอา
งำณงณะท ำผิดวินักยมำงที่ส ดขอาส ำนักงาำนัปลกด งณะทณวาสำาำณสส ขในัณอบ ๓ ปี คือตก าแต่ปีาบปณะมำส พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึาปีาบปณะมำส พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอางล ่มเสณิมสณ้ำาวินักยและณะบบค สาณณม อีงด้วย  
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ส ำนักงาำนัปลกดงณะทณวาสำาำณสส ข ง ำหนัดมำตณงำณส ำคกญเณ่าด่วนัเชิาณ งในังำณป้อางกนังำณท จณิต 
งำณบณิหำณาำนัที่โปณ่าใส ตณวจสอบได้และงำณแง้ไขปัญหำงำณงณะท ำผิดวินักยขอาเจ้ำหนั้ำที่ณกฐตำมปณะงำศ  
มำตณงำณป้อางกนังำณท จณิตและแง้ไขงำณงณะท ำผิดวินักยขอาเจ้ำหนั้ำที่ณกฐ  ในัสกางกดส ำนักงาำนัปลกดงณะทณวา
สำาำณสส ข ปณะจ ำปีาบปณะมำส พ.ศ. ๒๕๖๐ ดกาต่อไปนัี  

๑. มำตณงำณงำณใช้ณถณำชงำณ  
๒.มำตณงำณงำณเบิงค่ำตอบแทนั  
๓.มำตณงำณงำณจกดท ำโคณางำณฝึงอบณม ศึงษำดูาำนั ปณะช มและสกมมนัำ  
๔.มำตณงำณงำณจกดหำพกสด  
 

วัตถุประสงค์เพื่อ  
๑. สณ้ำาสืบทอดวกฒนัาณณมส จณิตและแสดาเจตจ ำนัาส จณิตในังำณบณิหำณณำชงำณให้เงิดค วำมคิด

แยงแยะผลปณะโยชนั์ส่วนัตนังกบผลปณะโยชนั์ส่วนัณวม  
๒. แสดาควำมม า่มก่าในังำณบณิหำณณำชงำณโดยใช้หลกงาณณมำภิบำล  
๓. ตณวจสอบงำณบณิหำณาำนัและงำณปฏิบกติณำชงำณขอาเจ้ำหนั้ำที่ณกฐไม่ให้เงิดงำณแสวาหำผลปณะโยชนั์ 

ส่วนัตกวในัต ำแหนั่าหนั้ำที่อกนัมิควณได้โดยชอบตำมงฎหมำยให้ยึดมก่นัในัค สาณณมจณิยาณณมเป็นัแบบอย่ำาที่ดี ยืนั
หยกดท ำในัสิ่าที่ถูงต้อาเป็นัาณณม โปณ่าใส  ตณวจสอบได ้

๔. สณ้ำาควำมเชื่อมก่นัศณกทาำต่องำณบณิหำณณำชงำณแผ่นัดินัแง่ผู้ณกบบณิงำณ ผู้มีส่วนัได้ส่วนัเสียและ
ปณะชำชนั 
 

โดยก าหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้   
๑. ม ่าเนั้นังำณสณ้ำาสืบทอดวกฒนัาณณมส จณิตไม่ให้เงิดงำณแสวาหำผลปณะโยชนั์ส่วนัตกวในัต ำแหนั่า

หนั้ำที่อกนัมิควณได้โดยชอบตำมงฎหมำย  
๒. ม ่าเนั้นังำณจกดหำพกสด ภำคณกฐโดยงำณซื อ จ้ำา เช่ำ แลงเปลี่ยนัหณือโดยวิาีอ่ืนัใดให้สอดคล้อางกบ

ปณะงำศ ณะเบียบ หลกงเงสฑ์ วิาีปฏิบกติและมติคสะณกฐมนัตณีที่เงี่ยาข้อาณวมถึาด ำเนัินังำณตำมเงสฑ์งำณ
ปณะเมินัค สาณณมและควำมโปณ่าใสในังำณด ำเนัินัาำนัขอาหนั่วยาำนัภำคณกฐ  
 
แนวทางปฏิบัติ  

๑. เจ้ำหนั้ำที่ณกฐต้อาปฏิบกติตำมงฎหมำยและณะเบียบ   
 (๑.๑) ส ำนักงนัำยงณกฐมนัตณีว่ำด้วยณถณำชงำณ พ.ศ. ๒๕๒๓ และท่ีแง้ไขเพ่ิมเติม  

  (๑.๒) ณะเบียบงณะทณวางำณคลกาว่ำด้วยงำณเบิงจ่ำยเาินั ตอบแทนังำณปฏิบกติาำนั  
 (๑.๓) ณะเบียบงณะทณวางำณคลกาว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในังำณฝึง อบณม งำณจกดาำนัและงำณปณะช ม 

ณะหว่ำาปณะเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และท่ี แง้ไขเพ่ิมเติม   
  (๑.๔) ณะเบียบส ำนักงนัำยงณกฐมนัตณีว่ำด้วยงำณพกสด  พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแง้ไขเพ่ิมเติม 
  (๑.๕) พณะณำชงฤษฎีงำมตคิสะณกฐมนัตณี ปณะงำศข้อบกาคกบ หลกงเงสฑ์ และอ่ืนัๆ ที่เง่ียวข้อา 



 

 

 ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว 

 
๒. หนั่วยาำนัด ำเนัินังำณตำมเงสฑ์งำณควบค มภำยในัและงำณ บณิหำณควำมเสี่ยา  
๓. หำงพบว่ำมีงำณงณะท ำผิดต้อาด ำเนัินังำณทำาวินักย ละเมิด และอำญำอย่ำาเคณ่าคณกด 

 

ช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
(๑) หนั่วยาำนัต้นัสกางกดขอาผู้งณะท ำผิด 
ส ำนักงาำนัสำาำณสส ขอ ำเภอนั  ำหนัำว  
โทรศัพท์ ๐ ๕๖705792  โทรสาร ๐ ๕๖705792   
 
(๒) ส ำนักงาำนัผู้ตณวจงำณแผ่นัดินั 
ศูนัย์ณำชงำณเฉลิมพณะเงียณติ ๘๐ พณณษำ ๕ ากนัวำคม ๒๕๕๐ 
อำคำณณกฐปณะศำสนัภกงดี (อำคำณบี) ชก นั ๕ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ 
ถนันัแจ้าวกฒนัะ แขวาท ่าสอาห้อา เขตหลกงสี่ งณ าเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
โทณศกพท์สำยด่วนั ๑๖๗๖ โทณสำณ ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๔๑ 
 
(๓) ศูนัย์ด ำณาาณณม งณะทณวามหำดไทย 
งณะทณวามหำดไทย ถนันัอกษฎำาค์ งณ าเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทณศกพท์สำยด่วนั ๑๕๖๗ 
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
 
(๔) ส ำนักงาำนัคสะงณณมงำณป้อางกนัและปณำบปณำมงำณท จณิตแห่าชำติ (ส ำนักงาำนั ป.ป.ช.) 
เลขที่ ๓๖๑ ถนันันันัทบ ณี ต ำบลท่ำทณำย อ ำเภอเมือา จกาหวกดนันัทบ ณี ๑๑๐๐๐ 
หณือ ตู้ ปส. ๑๐๐ เขตด สิต งณ าเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทณศกพท์ ๐ ๒๕๒๘ ๔๘๐๐ ถึา ๔๘๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 


