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ค าน า 
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กาญจนบุรี เขต 2 มุํงเน๎นท่ีจะบริหารจัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาล โดยให๎ความส าคัญ
กับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร๎างความึรัทธาและ
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1.1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)  
 ค าวํา Conflict of Interests มีการใช๎ค าในภาาาไทยไว๎หลายค า เชํน “ผลประโยชน์
ทับซ๎อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย๎ง” หรือ “ความขัดแย๎งกันระหวําง
ผลประโยชน์สํวนตนและผลประโยชน์สํวนรวม” ถ๎อยค าเหลํานี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าท่ีขัดตํอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

 

 โดยทั่วไปเร่ืองผลประโยชน์ทับซ๎อน จึงหมายถึงความทับซ๎อนระหวํางผลประโยชน์
สํวนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ กลําวคอื

เป็นสถานการณ์ท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์สํวนตนอยูํและได๎ใช๎อิทธิพลตามอ านาจ
หน๎าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให๎เกิดประโยชน์สํวนตัว โดยกํอให๎เกิดผลเสียตํอผลประโยชน์
สํวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมํจ ากัดวําจะอยูํเฉพาะในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเทํานั้น 
แตํรวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไมํใชํในรูปตัวเงิน หรือทรัพย์สิน 
 

 

 

บทที่ 1   
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 



                                                  คูํมือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน สพป.กาญจนบรุี เขต 2  4 

 

1.2 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  

 รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าท่ีเข๎าขํายผลประโยชน์ทับซ๎อนเป็นไปในลักาณะ
ตําง ๆ ดังนี้  
 1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์  

 
  
 

คือ การรับของขวัญและความ
สะดวกสบาย ท่ีเกินความเหมาะสม ซึ่ง
อาจสํงผลตํอบุคคลในการปฏิบัติงานใน
หน๎าท่ี การรับของขวัญ มีได๎ในหลาย
รูปแบบ เชํน การลดราคาของท่ีซื้อให๎การ
เลี้ยงอาหารอยํางฟุุมเฟือย ตลอดจนการ
ให๎ความบันเทิงในรูปแบบตําง ๆ ซึ่งมีผล
ตํอการตัดสินใจของเจ๎าหน๎าท่ีให๎เอนเอียง 
หรือเป็นไปในลักาณะท่ีเอื้อประโยชน์ตํอ
ผู๎ให๎ของขวัญนั้น  

 ตัวอยําง : เจ๎าหนึ่งของรัฐได๎รับชุดไม๎กอล์ฟจากผู๎บริหารของบริาัทเอกชน เมื่อต๎อง
ท างานท่ีเกี่ยวข๎องกับบริาัทเอกชนแหํงนั้น ก็ชํวยเหลือให๎บริาัทนั้นได๎รับงาน เนื่องจากรู๎สึก
วําควรตอบแทนท่ีเคยได๎รับของขวัญมา  
 ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริาัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ และได๎รับความบันเทิงในรูปแบบตําง ๆ จากบริาัทเหลํานั้น ซึ่งมีผล ตํอการให๎ค า
วินิจฉัยหรือข๎อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือเป็นไปในลักาณะท่ีเอื้อประโยชน์ตํอบริาัทผู๎ให๎นั้น  
ๆ เป็นต๎น  

 2) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing)  

  
    
 

คือ การหาประโยชน์ให๎กับตนเอง 
ครอบครัวหรือพวกพ๎องจากต าแหนํง
หน๎าท่ี เป็นการใช๎ต าแหนํงหน๎าท่ีเพื่อ
ตนเอง  

ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีในกระบวนการ 
จัดซื้อจัดจ๎างท าสัญญาให๎หนํวยงานต๎น
สังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส านักงานจาก
บริาัทของครอบครัวตนเอง หรือบริาัทท่ี 
ตนเองมีหุ๎นสํวนอยํู 

 ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐใช๎อ านาจหน๎าท่ีท าให๎บริาัทตนเอง หรือบริาัท
ครอบครัวได๎รับงานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข๎าท างาน 
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 3) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment)  

 

 
      

คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม 
โดยใช๎ความรู๎ ประสบการณ ์หรืออิทธิพล
จากที่เคยด ารงต าแหนํงมารับงาน หรือเอา
ประโยชน์ให๎กับตนเองและพวกพ๎อง  

ตัวอยําง : การท่ีผู๎บริหารหรือเจ๎าหน๎าท่ี
ของหนํวยงานท่ีเกาียณแล๎วใช๎อิทธิพลท่ี
เคยด ารงต าแหนํงในหนํวยงานรัฐ รับเป็น
ท่ีปรึกาาให๎บริาัทเอกชนท่ีตนเคยติดตํอ
ประสานงาน โดยอ๎างวําจะไดต๎ิดตํอกับ
หนํวยงานรัฐได๎อยํางราบรื่น

 ตัวอยําง : การท่ีผู๎บริหารหรือเจ๎าหน๎าท่ีขององค์กรด๎านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจาก
ราชการไปท างานในบริาัทผลิตหรือขายยา เป็นต๎น 

 ตัวอยําง : นายบรรจบ ผู๎บริหารหนํวยงานก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคมท่ีก าลังจะ
เกาียณ รับเชิญไปทานอาหารกลางวันกับนางนิตยา ผู๎อ านวยการฝุายทรัพยากรบุคคล 
บริาัทผู๎ให๎บริการโทรึัพท์เคลื่อนท่ียักา์ใหญํรายหนึ่ง 
 บรรจบ :  ผมตกลงใจไปเป็นท่ีปรึกาาให๎บริาัทตามค าเชิญแล๎วนะครับ 
 นิตยา  :  ดิฉันดีใจจังเลยคํะทําน เพราะทํานเป็นผู๎มีความรู๎ ความสามารถ และมี 
     ลูกน๎องอยูํในกรมฯ มากมาย ปีนี้เราคงชิงความได๎เปรียบจากคูํแขํงได๎อยําง 
     แนํนอนคํะ 
 บรรจบ  :  ฮํะ ฮํะ ยินดี ยินดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกระทำดังกล่าวถือว่าเป็น ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะเป็นการทำให้หน ่วยงานราชการเสียเปรียบ และมักมกีารใช้
อ านาจบารมีในที่ท างานเด ิม ิม ส่งผลต่อการปฏ ิบัติงานของขา้ราชการและไม่ยุติธรรมกับ
บรษิ ัทเอกชนรายอื่น ๆ 
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 4) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)  

  
 
 

คือ การเป็นท่ีปรึกาาและการจ๎างงาน
ให๎ แกํ ตน เอง รวมถึ งการใช๎ ต า แหนํ ง
สถานภาพการท างานสาธารณะ ในการ
เข๎าไปเป็นนายจ๎างของภาคเอกชนหรือ
เป็นเจ๎าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช๎
เวลา และเครื่องมือของรัฐในการท างาน
พิเึาภายนอกท่ีไมํใชํอ านาจหน๎าท่ีท่ีได๎รับ
มอบหมายจากหนํวยงานด๎วย  

  
 ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐอาึัยต าแหนํงหน๎าท่ีทางราชการรับจ๎างเป็น 
ท่ีปรึกาาโครงการเพ่ือให๎บริาัทเอกชนท่ีวําจ๎างนั้นเกิดความนําเชื่อถือกวําบริาัทคูํแขํง  

 ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐไมํท างานท่ีได๎รับมอบหมายจากหนํวยงานอยําง
เต็มท่ีแตํเอาเวลาไปรับงานพิเึาอื่น ๆ ท่ีอยูํนอกเหนืออ านาจหน๎าท่ีท่ีได๎รับมอบหมายจาก
หนํวยงานตามกฎหมาย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง   ลงุดม และสมชายคุยกันเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเป็นความขัดแย๎งระหวํางผลประโยชน์      
    สํวนตน และผลประโยชนส์ํวนรวม  
ลุงดม >>  วําไง “สมชาย” ได๎ขําววิทยุกับเขาหรือเปลํา ตอนนี้รัฐบาลเรํงปราบปรามการทุจริต 
     คอร์รัปชัน และยงัเน๎นถงึการเฝูาระวังผู๎ที่มีพฤติกรรมเห็นแกํประโยชนส์ํวนตน 
     มากกวําสํวนรวม “สมชาย” คิดยังไงละ  
สมชาย >> คนในหมูํบ๎านเรานะ ไมํเห็นใครจะทุจริตเลย แตํท าไมยังมีคนวาํพํอผม ทั้ง ๆ ที่พํอ 
     ผมท างานที่ไปราณีย ์แล๎วก็ท างานพิเึา โดยการให๎บริการชาวบ๎านในการซื้อขาย  
     แสตมป ์บริการรับ-สํงพัสด ุชํวยชาวบ๎านไมํต๎องเดินทางไปที่ไปราณีย ์ผมวําไมํเห็น  
     จะผิดหรือเสียหายอะไรเลย  
ลุงดม >>  สิง่ที่พํอท านะ ดูเผิน ๆ ก็เหมือนไมํผิดหรอกแตํถ๎าดูให๎ด ีๆ พํอของสมชาย นํะน า  
     เคร่ืองใช๎ไมส๎อยจากไปราณีย์มาใช๎ แล๎วคิดเงินจากชาวบ๎าน ถือวําพํอได๎ประโยชน ์   
     แทนท่ีหลวงจะได๎สตางคจ์ากชาวบา๎น “แบบนี้ชาวบ้านจ่ายเงนิให้ใครล่ะ”  
สมชาย >> ก็ให๎พํอผมครับ แฮะ ๆ  
ลุงดม >>   ก็นั่นนํะส ิเห็นหรือยังว่า มันเป็นสิง่ที่ไมค่วรท า !!  
 การมีพฤติกรรมความขัดแย๎งกัน ระหวํางผลประโยชนส์ํวนตนและผลประโยชนส์ํวนรวม 
เป็นการกระท าที่ละเลยประโยชน์สํวนรวมกํอให๎เกิดความผิดเชิงจริยธรรม ขาดจิตส านกึ ขัดกับ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นความผิดขัน้แรกท่ีจะน าไปสูํการทุจริตในภายหลัง 
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 5) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)  

           

คือ การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐรู๎เห็นในข๎อมูล 
ลับของทางราชการ หรือน าข๎อมูลไป 
เปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบ แทนท่ีเป็น 
ประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น 
ๆ หรือน าข๎อมูลไปเปิดเผยให๎แกํญาติหรือ
พวกพ๎องในการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ข๎อมูลเหลํานั้น 

       

 ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีหนํวยงานผู๎รับผิดชอบโครงขํายโทรคมนาคมทราบ
มาตรฐาน (Spec) วัสด ุอุปกรณ์ท่ีจะใช๎ในการวางโครงขํายโทรคมนาคม แล๎วแจ๎งข๎อมูลให๎กับ
บริาัทเอกชนท่ีตนรู๎จัก เพื่อให๎ได๎เปรียบในการประมูล  

 ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐทราบข๎อมูลโครงการตัดถนนเข๎าหมูํบ๎าน จึงบอกให๎
ญาติพี่น๎องไปซื้อท่ีดินบริเวณโครงการดังกลําว เพื่อขายให๎กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 

 6) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชัว่คราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน 

 
     
 
 
 

 เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ สํ ว น ตั ว ข อ ง
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐและท า ให๎หนํวยงานของ
รัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์   
ตัวอยําง : การท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐผู๎มีหน๎าท่ี
ขับรถยนต์ของสํวนราชการน าน้ ามันในรถ
ไปขาย และน าเงินมาไว๎ใช๎จํายสํวนตนท า
ให๎สํวนราชการต๎องเสีย งบประมาณเพื่อ
ซื้ อ น้ า มั น ร ถ ม า กก วํ า ท่ี ค ว ร จ ะ เป็ น
พฤติกรรมดังกลําว ถือเป็นการทุจริต 
เบียดบังผลประโยชน์ของสํวนรวมเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐาน
ลักทรัพย์ 
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 7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง  
(Pork Barreling)  

  

 

 

                                          

 คือ การใช๎อิทธิพลทางการเมือง
เพื่อเรียก ผลตอบแทนหรือประโยชน์ ตํอ
พื้นท่ีท่ีตนรับผิดชอบ  
ตัวอยําง : การท่ีนักการเมืองในจังหวัดขอ
เพิ่มงบประมาณเพื่อน าโครงการตัดถนน 
สร๎างสะพาน ลงในจังหวัด โดยใช๎ชื่อหรือ
นามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การ
ใช๎งบ สาธารณะในการหาเสียง  
ตัวอยําง : การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ
ไปลงในพื้นท่ีหรือบ๎านเกิดของตนเอง

 

 
ข๎าราชการผู๎ปฏิบัติบริหารงานของแผํนดิน 
จะต๎องร๎ูตระหนักแนํในการสละ อันไดแ๎ก ํ

การสละส าคัญ 2 ประการ คือ 
สละเพื่อประโยชน์สํวนรวมท่ียิ่งใหญํและ 
เหนือกวําประโยชน์สํวนตัวประการหนึ่ง 

กับสละความคิดจิตใจท่ีต่ าทรามตําง ๆ อีกประการหนึ่ง 
จึงจะเป็นท่ีเชื่อถือไว๎วางใจของคนทั้งปวง 

และสามารถด ารงต าแหนํงหน๎าท่ีอยํางมีเกียรติ 
มีึักดิ์ึรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป 

 
พระบรมราโชวาท พระราชทานแกํข๎าราชการพลเรือน 

เนื่องในโอกาสวันขา๎ราชการพลเรือน 

     1 เมาายน 2548 
 



                                                  คูํมือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน สพป.กาญจนบรุี เขต 2  9 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

บทที่ 2 
 

  

2.1 ประมวลกฎหมายอาญา  

 ในพระราชบัญญัติให๎ใช๎ประมวลกฎหมายอาญา พ.ึ. 2499 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติมใน
พระราชบัญญัติแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ึ. 2502 และ พระราชบัญญัติแก๎ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี 26) พ.ึ. 2560 ได๎ก าหนดความผิดตํอต าแหนํง
หน๎าท่ีราชการ ไว๎ในภาค 2 ความผิด ลักาณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง หมวด 2 
ตั้งแตํ มาตรา 147 ถึง 166 อาทิ  

 มาตรา 147 ผู๎ใดเป็นเจ๎าพนักงาน มีหน๎าท่ีซื้อ ท า จัดการหรือรักาาทรัพย์ใด เบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู๎อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให๎ผู๎อื่นเอาทรัพย์นั้น
เสีย ต๎องระวางโทาจ าคุกตั้งแตํห๎าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตํหนึ่งแสน
บาทถึงสี่แสนบาท 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

ตัวอย่าง : ฎีกาจ าคุก 882 ปี ยักยอก “คําปรับ”  
 โจทก์ฟูองวํา ระหวํางวนัที ่10 ก.พ. 46 -30 เม.ย. 47 ตํอเนื่องกนั จ าเลยมีหน๎าที ่ 
ท าบัญชรีายรบัรายจําย น าเงินคําเปรียบเทียบปรับตําง ๆ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก แตํจ าเลย
กลับปฏิบตัิหน๎าทีโ่ดยมชิอบเบียดบงัเงนิทรัพย์รวม 353 ครั้ง เปน็เงนิจานวน 512,342 บาท 
เป็นของตนเองโดยทุจรติ ท าให๎ไดร๎ับความเสียหาย ขอให๎ึาลพิพากาาลงโทาจ าเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 147 และ 157  
 ึาลฎีกาพิพากาายืน ตามึาลอุทธรณแ์ละึาลชัน้ตน๎ วาํจ าเลยมีความผดิตามฟูอง 
ลงโทาฐานเป็นเจา๎พนักงานยักยอกทรัพย์ จ าคุกกระทงละ 5 ปี รวม 353 กระทง เป็นเวลา 
1,765 ป ีจ าเลยให๎การรับสารภาพ ลดโทาให๎กึง่หนึ่ง คงจ าคุก 882 ป ีแตตํามกฎหมายให๎
จ าคุกจ าเลยไว๎สงูสุดมีก าหนด 50 ป ีและให๎คนืเงนิ จ านวน 504,932 บาทแกํรฐั 
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 มาตรา 151 ผู๎ใดเป็นเจ๎าพนักงาน มีหน๎าท่ีซื้อ ท า จัดการหรือรักาาทรัพย์ใด ๆ ใช๎
อ านาจในต าแหนํงโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแกํรัฐ เทึบาล สุขาภิบาลหรือเจ๎าของ
ทรัพย์นั้น ต๎องระวางโทาจ าคุกตั้งแตํห๎าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตํหนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มาตรา 162 ผู๎ใดเป็นเจ๎าพนักงาน มีหน๎าท่ีท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข๎อความ
ลงในเอกสาร กระท าการดังตํอไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน๎าท่ี  
 (1) รับรองเป็นหลักฐานวํา ตนได๎กระท าการอยํางใดขึ้น หรือวําการอยํางใดได๎กระท า
ตํอหน๎าตนอันเป็นความเท็จ  
 (2) รับรองเป็นหลักฐานวํา ได๎มีการแจ๎งซึ่งข๎อความอันมิได๎มีการแจ๎ง  
 (3) ละเว๎นไมํจดข๎อความซึ่งตนมีหน๎าท่ีต๎องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข๎อความเชํนวํา
นั้น  
 (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข๎อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุํงพิสูจน์ความจริงอันเป็นความ
เท็จต๎องระวางโทาจ าคุกไมํเกินเจ็ดปีและปรับไมํเกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยา่ง : ใช๎รถหลวง งานแตํงงานลูกสาว  
 โจทก์ฟูองวํา จ าเลยขณะด ารงต าแหนงํคณบดีคณะแพทย์ึาสตรฯ์ ได๎ใชอ๎ านาจหนา๎ที่
โดยทุจรติ ดว๎ยการสัง่ให๎เจ๎าหน๎าทีน่ าเก๎าอี ้100 ตัว พรอ๎มผ๎าปลอกคุมเก๎าอี ้เครื่องถํายวดิีโอ 2 
เครื่อง , เครื่องเลนํวดิีโอ , กล๎องถํายรปู และผา๎เตน็ท ์หลายผืน เพื่อน าไปใช๎ในงานววิาห์
บุตรสาวจ าเลยที่บ๎านพักสํวนตวั รวมทัง้รถยนต ์รถตู ๎สํวนกลางอีก 4 คัน เพื่อใช๎รับสํงเจ๎าหน๎าที่
เข๎ารวํมพิธ ีและขนย๎ายอุปกรณ์ ทั้งที่บ๎านพักและงานฉลองมงคลสมรสทีโ่รงแรม ซึ่งล๎วนเป็น
ทรัพย์สินของทางราชการ อันเปน็การเสียหายแกรํัฐ และเปน็เจ๎าพนักงานปฏิบตัิหนา๎ที่โดย มิ
ชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157  
 ึาลเหน็วาํ การกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตตํอต าแหนํงหนา๎ที่ตามฟูอง จึง
พิพากาาให๎จ าคุก 5 ป ีและปรับ 20,000 บาท ค าให๎การรับสารภาพ เป็นประโยชนแ์กํการ
พิจารณาคด ีลดโทาใหก๎ึ่งหนึ่ง คงจ าคกุจ าเลยไว ๎2 ปี 6 เดือนและปรับ 10,000 บาท 

ตัวอยา่ง : เป็นกรรมการตรวจรับงาน ต๎องตรวจให๎ด ี!!!  
 จ าเลยที ่2 ถึงที ่8 ไดร๎ับแตงํตั้งเป็นคณะกรรมการควบคมุงานและกรรมการ
ตรวจการจา๎ง มีหน๎าที่รบัผิดชอบในการตรวจและควบคมุงานให๎เปน็ไปตามแบบรปู
รายการละเอียดและข๎อก าหนดในสญัญาจ๎างแตํละโครงการ เมื่องานในแตํละโครงการ
ท าไมํเสร็จครบถว๎นตามสญัญา จ าเลยที ่2 ถึงที ่8 กลับลงลายมือชื่อในใบควบคุมงาน
และเอกสารการตรวจการจา๎งเปน็เท็จวํามีการท างานถกูต๎องครบถ๎วนตามสญัญา  
 การกระท าดังกลําวเปน็ความผิดตาม ป.อ. มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) 
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2.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

 ประมวลจริยธรรมข๎าราชการพลเรือน ปี พ.ึ. 2552 เป็นการด าเนินการตามมาตรา 
279 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ึ. 2550 เพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ให๎
ข๎าราชการท้ังหลายเกิดส านึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหน๎าท่ี ผดุงเกียรติและึักดิ์ึรี
ข๎าราชการควรแกํความไว๎วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และด ารงตนมั่นเป็นแบบอยํางท่ีดี
งาม สมกับความเป็นข๎าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
 ท้ังนี้การฝุาฝืนจริยธรรมตามหมวด 2 ของประมวลจริยธรรมนี้เป็นความผิดวินัยตาม
กฎหมายวําด๎วยพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ึ. 2551 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยพนักงานราการ พ.ึ. 2547 หรือระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
ลูกจ๎างประจ าของสํวนราชการ พ.ึ. 2537 แล๎วแตํกรณี 

 

 
  

 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอยํางน๎อยต๎อง
วางตน ดังนี้  
 (1) ไมํน าความสัมพันธ์สํวนตัวท่ีตนมีตํอบุคคลอื่น ไมํวําจะเป็นญาติพี่น๎อง พรรคพวก 
เพื่อนฝูงหรือผู๎มีบุญคุณสํวนตัว มาประกอบการใช๎ดุลยพินิจให๎เป็นคุณหรือเป็นโทาแกํบุคคล
นั้น หรือปฏิบัติตํอบุคคลนั้นตํางจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  
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 (2) ไมํใช๎เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์สํวนตัวของตนเองหรือผู๎อื่น เว๎นแตํได๎รับอนุญาตโดยชอบ
ด๎วยกฎหมาย  
 (3) ไมํกระท าการใด หรือด ารงต าแหนํง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสํวนตัวซึ่ง
กํอให๎เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวําจะขัดกับประโยชน์สํวนรวมท่ีอยูํในความรับผิดชอบ
ของหน๎าท่ี  
 ท้ังนี ้ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให๎ข๎าราชการผู๎นั้นยุติการกระท าดังกลําว
ไว๎กํอนแล๎วแจ๎งให๎ผู๎บังคับบัญชา หัวหน๎าสํวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล๎วจึงปฏิบัติตามนั้น  
 (4) ในการปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบในหนํวยงานโดยตรงหรือหน๎าท่ีอื่นในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหนํวยงานของรัฐ ข๎าราชการต๎องยึดถือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย๎งระหวํางประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์
สํวนรวม กับประโยชน์สํวนตนหรือสํวนกลุํม อันจ าเป็นต๎องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต๎องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญ 

เลน่ พวก      

   

 

 

                            

              

ไม ่เล่น พวกพ้อง      

                                               
 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยอยํางน๎อยต๎องวางตน ดังนี้  
 (1) ไมํเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให๎ผู๎อื่นเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมํวํากํอนหรือหลังด ารงต าแหนํง หรือปฏิบัติหน๎าท่ีไมํวํา

 

หากขัดแย้งให ้

ยึด(ส่วน)รวม 

ยึดประโยชน์ 
ส่วนรวม 

เหนือส่วนตัว 

 

ไม่ปอง 
ของหลวง 

 
ไม่ให้ปวง(ชน) 
เคลือบแคลง 
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จะเกี่ยวข๎อง หรือไมํเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าท่ีหรือไมํก็ตาม เว๎นแตํเป็นการให๎โดย
ธรรมจรรยา หรือการให๎ตามประเพณีหรือให๎แกํบุคคลท่ัวไป  
 (2) ไมํใช๎ต าแหนํงหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทาแกํบุคคลใดเพราะมีอคติ  
 (3) ไมํเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่น จะได๎ประโยชน์อันมิควรได๎โดยชอบด๎วยกฎหมายหรือประมวล
จริยธรรมนี ้อ  

 

 

2.3 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต    
      พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 ในหมวด 9 มีการระบุถึง การขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนบุคคลและประโยชน์
สํวนรวม โดยมีมาตราท่ีเกี่ยวข๎องตั้งแตํ มาตราท่ี 100 ถึง มาตรา 103 โดยมาตรา 100 ห๎าม
มิให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐเป็นคูํสัญญาหรือมีสํวนได๎สํวนเสียในสัญญาท่ีท ากับหนํวยงานของรัฐ 
เป็นหุ๎นสํวนในห๎างหุ๎นสํวนหรือบริาัทท่ีเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐ รับสัมปทานหรือคง
ถือไว๎ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข๎าไปเป็นกรรมการ ท่ีปรึกาา พนักงานหรือลูกจ๎างในธุรกิจ
เอกชน อยํางไรก็ตามในมาตราท่ี 100-102 นั้น จ ากัดเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาึ ซึ่งปัจจุบันก าหนดไว๎เพียงต าแหนํง 1. นายกรัฐมนตรี 2. รัฐมนตรี 3. 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น และ 4. รองผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงคูํสมรสของเจ๎าหน๎าท่ีดังกลําวเทํานั้น 
ดังนั้นในหัวข๎อนี้จะแสดงเฉพาะมาตรา 103 เรื่องการรับทรัพย์สิน 

 มาตรา 103 ห๎ามมิให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐผู๎ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได๎ตามกฎหมาย หรือกฎ ข๎อบังคับท่ีออก
โดยอาึัยอ านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมาย เว๎นแตํการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
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 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให๎ใช๎บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู๎ท่ีพ๎น
จากการเป็นเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐมาแล๎วยังไมํถึงสองปีด๎วยโดยอนุโลม  

 

 

 

 

 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว๎ในหมวดนี้ ให๎ถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ตํอหน๎าท่ีหรือความผิดตํอต าแหนํงหน๎าท่ีราชการหรือความผิดตํอต าแหนํงหน๎าท่ีในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด๎วย 

 

 

 

 

 

 

ตามประกาึ ป.ป.ช. ข๎อ 5 เจ๎าหน๎าท ี่ของรัฐจะรับทรัพยส์ ินฯ โดยธรรมจรรยา สร ุปได ๎ดังนี้  
1.   รับจากญาติ ตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานะ 

2.   รับจากบุคคลอื่น มีราคาหรือมลูคํา แต ํละครั้ง  ไมํเกิน  3,000 บาท  

3.   รับทรัพย์สินหรือประโยชนท์ ี่เป ็นการให๎ในลักาณะ ให๎กับบุคคลท ั่วไป  

กรณีมีความจ าเป็นต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ม ีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 

: ต๎อง แจ๎งรายละเอียด ข๎อเท ็จจริงเกีย่วกับการรับทร ัพย์หร ือประโยชน์นั้นตํอ หัวหน๎า  
 สํวนราชการ  เพ่ือวินิจฉัยเหตุผลความจ าเป ็น ความเหมาะสม 
กรณ ีมีค าส ั่งไมํให๎รับ : ใหค๎ืนทรัพย ์สินฯ แกํผู๎ให๎ในทันที หากไมํสามารถคืนได๎ ให๎สํงมอบให๎ 
หนํวยงานท ี่สังกัดโดยเร ็ว 

 

ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งท ี่มีมูลคํา ไดแ๎ก ํการลดราคา การรับความบนัเท ิง การรับบริการ 

การรับ.ฝึกอบรม หรือสิ่งอืน่ใดในลักาณะเดียวกัน 

หลักเกณฑก์ารรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
ของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ พ.ศ. 2543 

บทลงโทษ : หากเจา้หน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ คือ จ าคุกไม่เกิน 3 ป ีหรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



                                                  คูํมือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน สพป.กาญจนบรุี เขต 2  15 

 

 

2.4 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  

 เพื่อเป็นการมุํงปูองกันการทุจริตในภาครัฐ และเพิ่มมาตรการเอาผิดกับผู๎มีสํวนได๎
สํวนเสีย รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได๎มอบให๎ส านักงานคณะกรรมการกฤาฎีกา
จัดท ารํางพระราชบัญญัติวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนบุคคลและ
ประโยชน์สํวนรวม พ.ึ. .... ซึ่งปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการกฤาฎีกาได๎ตรวจพิจารณา
แล๎ว (เรื่องเสร็จท่ี 81/2560) อยูํระหวํางการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหํงชาติ โดยมี
สาระส าคัญคือ ให๎มีกฎหมายวําด๎วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนบุคคล
และประโยชน์สํวนรวม ท้ังนี้ในรําง พ.ร.บ. ดังกลําวมีการห๎ามมิให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐกระท า 
ดังนี้  
 มาตรา 5 ห๎ามมิให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐเข๎ามีสํวนได๎เสียไมํวําทางตรงหรือทางอ๎อม เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหวํางประโยชน์สํวนบุคคลกับ
ประโยชน์สํวนรวม แตํการใช๎ต าแหนํงหน๎าท่ีแทนหนํวยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของรัฐสังกัด
อยู ํมิให๎ถือวําเป็นการกระท าตามมาตรานี ้ 
 การกระท าอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ ให๎ถือวําเป็นการขัดกันระหวํางประโยชน์สํวน
บุคคลกับประโยชน์สํวนรวมตามวรรคหนึ่งด๎วย ลํน  
 

พวกพ้อง 

 ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยึดประโยชน์ ส่วนรวมเหน ือ ส่วนต ัว 
 

ไม ่ปอง 
ของหลวง 

 

 

การกระท าที่ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่นรวม  

1. การกระท าที่เกี่ยวกับการขัดกนัฯ ตาม พ.ร.บ. วําด๎วยการปูองกนัและปราบปรามการทุจรติ  
2. การก าหนดนโยบายหรอืให๎ความเหน็ชอบรํางกฎหมายซึ่งเอือ้ประโยชน์ตอํกิจการที่ตน 
    คูํสมรส บุตร หรือบดิามารดา มีสํวนไดเ๎สียอยู ํ(เป็นหุ๎นสวํนเกินรอ๎ยละ 5 ของนติิบุคคลนัน้)  
3. การใช๎ขอ๎มูลภายในของรฐัที่ยังเปน็ความลบัอยู ํซึ่งไดร๎ับหรือรู๎จากการปฏิบตัิราชการ หรือใช ๎
    อ านาจในต าแหนงํหน๎าทีโ่ดยทุจรติ  
4. การรเิริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนมุัตโิครงการของรัฐ หรือหนํวยงานของรฐัโดยทุจรติ เพื่อเอื้อ 
    ประโยชน์ตํอตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไมวํําทางตรงหรือทางอ๎อม  
5. การใช๎ทรัพย์สินของหนวํยงาน ไปเพื่อประโยชนข์องตนหรือผู๎อืน่ เวน๎ได๎แตํรับอนุญาตโดย 
    ชอบด๎วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนัน้มีราคาเล็กน๎อย  
6. การใชต๎ าแหนงํหรืออ านาจหน๎าทีซ่ึ่งตนมีอยูํโดยทุจรติ ไปมีอิทธิพลตํอการตดัสินใจในการใช ๎
    อ านาจของเจ๎าหน๎าทีร่ัฐต าแหนงํอื่นกระท าการ เชํน อนุมตั ิอนญุาต ให๎สัมปทาน บรรจ ุ 
    แตํงตั้ง เลื่อนเงนิเดอืน ไมํรับแจ๎งความ ไมํฟูองคด ีไมํบังคบัทางปกครอง ฯลฯ  
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 มาตรา 7 ห๎ามมิให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรพัย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได๎ท่ีมีผู๎มอบให๎ในโอกาสท่ีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐปฏิบัติงาน
ตามต าแหนํงหน๎าท่ีของตนหรือตามท่ีได๎รับมอบหมาย แม๎วําผู๎มอบหมายจะระบุให๎เป็นการ
สํวนตัวก็ตาม เว๎นแตํเป็นสิ่งท่ีอาจได๎รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งท่ีได๎รับตามจ านวนท่ี
สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน๎าท่ี หรือเป็นการรับการให๎ในลักาณะให๎แกํ
บุคคลท่ัวไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐที่ได๎รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งท่ีตนไมํมีสิทธิ
ได๎รับ ต๎องรายงานและสํงมอบสิ่งนั้นให๎หนํวยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระท าได๎ไมํเกิน
สามสิบวันนับแตํวันท่ีได๎รับสิ่งนั้นไว๎ และให๎ส่ิงนั้นตกเป็นของหนํวยงานของรัฐ โดยให๎
หนํวยงานนัน้จัดท าบัญชีไว๎เป็นหลักฐานและเก็บรักาาหรือจัดการส่ิงนั้น ท้ังนี ้ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 ให๎น าความในวรรคหนึ่งมาใช๎บังคับแกํคูํสมรสและญาติของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐซึ่งได๎รับ
ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได๎เนื่องจาก
การปฏิบัติหน๎าท่ีของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ ด๎วยโดยอนุโลม ในกรณีท่ีคูํสมรสหรือญาติไมํมีสิทธิรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกลําว ให๎มีหน๎าท่ีแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐทราบในโอกาสแรกท่ี
กระท าได๎แตํไมํเกินสามสิบวันนับแตํวันท่ีได๎รับสิ่งนั้นไว๎ เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐด าเนินการ
ตามวรรคสองตํอไป  

 มาตรา 20 เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ คูํสมรสหรือบุตรของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ หรือบุคคล ตาม
มาตรา 5 วรรคห๎า ผู๎ใดกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต๎องระวางโทาจ าคุกไมํเกิน
ห๎าปี หรือปรับไมํเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

 

 

 

ไม ่ให้ปวง(ชน) 
 มาตรา 21 เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ คูํสมรสหรือญาติของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ ผู๎ใดไมํปฏิบัติตาม
มาตรา 7 โดยไมแํจ๎งรายงานหรือไมํสํงมอบทรัพย์สินภายในเวลาท่ีก าหนด ต๎องระวางโทา
จ าคุกไมํเกินสามปี หรือปรับไมํเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ เคลือ 
 
 
 
 

บทลงโทษตามมาตรา 5 : หากเจา้หน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ คือ  
จ าคุกไม่เกิน 5 ป ีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 3 

 

3.1 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อน ให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐยึดในหลัก 4 ประการ คือ  

 1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็น
หน๎าท่ีหลักท่ีต๎องตัดสินใจและให๎ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต๎องท างาน
ในขอบเขต หน๎าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ๎า ไมํให๎ผลประโยชน์สํวนตนมาแทรกแซง 
รวมถึงความเห็นหรือทัึนคติสํวนบุคคล ปฏิบัติตํอแตํละบุคคลอยํางเป็นกลาง ไมํมีอคติ
ล าเอียงด๎วยเรื่องึาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผําพันธุ์ วงึ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ 
เจ๎าหน๎าท่ี ไมํเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทํานั้น แตํต๎องมีจริยธรรมด๎วย  

 2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน
ต๎องอาึัยกระบวนการ แสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปรํงใส นั่นคือ เปิดโอกาสให๎
ตรวจสอบ และมีความพร๎อมรับผิดมีวิธีการตําง ๆ เชํน จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย๎าย
เจ๎าหน๎าท่ีจากต าแหนํงท่ีเกี่ยวข๎องกับผลประโยชน์ทับซ๎อน การเปิดเผยผลประโยชน์สํวนตน
หรือความสัมพันธ์ ท่ีอาจมีผลตํอการปฏิบัติหน๎าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ๎อนการใช๎ กระบวนการอยํางเปิดเผยท่ัวหน๎า จะท าให๎เจ๎าหน๎าท่ีรํวมมือและ
สร๎างความเชื่อมั่นแกํ ประชาชน ผู๎รับบริการ และผู๎มีสํวนได๎เสีย  

 3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การ
แก๎ปัญหาหรือจัดการ ผลประโยชน์ทับซ๎อนจะสะท๎อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็น
มืออาชีพของเจ๎าหน๎าท่ีและองค์กร การจัดการต๎องอาึัยข๎อมูลน าเข๎าจากทุกระดับในองค์กร 
ฝุายบริหารต๎องรับผิดชอบเรื่องการสร๎างระบบ นโยบาย และเจ๎าหน๎าท่ีก็มีความรับผิดชอบ
ต๎องระบุผลประโยชน์ทับซ๎อนท่ีตนมี เจ๎าหน๎าท่ีต๎องจัดการกับเรื่องสํวนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ๎อนมากท่ีสุดเทําท่ีท าได๎และหัวหน๎าหนํวยงานก็ต๎องเป็นแบบอยํางด๎วย  

 4. สรา้งวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน๎าหนํวยงานต๎องสร๎างสภาพแวดล๎อมเชิงนโยบายท่ี
ชํวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ๎อนเกิดขึ้น  และการสร๎าง
วัฒนธรรมแหํงความซื่อตรงตํอหน๎าท่ี ซึ่งต๎องอาึัยวิธีการดังนี้  
 -  ให๎ข๎อแนะน าและการฝึกอบรมเจ๎าหน๎าท่ีเพื่อสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติ รวมถึงการใช๎กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล๎อมการท างาน 
 -  สํงเสริมให๎มีการสื่อสารอยํางเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ี
สบายใจในการเปิดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ๎อนในท่ีท างาน  
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 -  ปูองกันไมํให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ๎อนที่เจ๎าหน๎าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให๎มี
ผู๎น าไปใช๎ในทางท่ีผิด  
 -  ให๎เจ๎าหน๎าท่ีมีสํวนรํวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน เพื่อให๎ร๎ูสึกเป็นเจ๎าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต๎องสร๎างระบบ
โดยการพัฒนาในเร่ืองตํอไปนี้  
 o มาตรฐานในการสํงเสริมความซื่อตรงตํอหน๎าท่ี โดยรวมไว๎ในข๎อก าหนดทาง
       จริยธรรม  
 o กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อน  
 o กลไกความพร๎อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
 o วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทา) ท่ีท าให๎เจ๎าหน๎าท่ีถือวําเป็นความรับผิดชอบ     
               ของตนเองท่ีจะต๎องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
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3.2 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

 1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - ระบุวําในการท างานของหนํวยงาน มีจุดใดบ๎างท่ีเสี่ยงตํอ การเกิด
ผลประโยชน์ทับซ๎อน และผลประโยชน์ทับซ๎อนที่จะเกิดขึ้นได๎นั้นมีประเภทใดบ๎าง  
  - เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต๎องรู๎วําอะไรคือผลประโยชน์ทับซ๎อนท่ีเป็นไปได๎
เพื่อปูองกันไมํให๎เกิดผลประโยชน์ทับซ๎อนที่เกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น  
  - การมีสํวนรํวมของเจ๎าหน๎าท่ีมีสํวนส าคัญ เพราะจะท าให๎ระบุจุดเสี่ยงได๎
ครอบคลุม และท าให๎เจ๎าหน๎าท่ีรู๎สึกเป็นเจ๎าของและรํวมมือกับนโยบาย  
  - ตัวอยํางของผลประโยชน์สํวนตน เชํน ผลประโยชน์ทางการเงิน/เึราฐกิจ 
(เชํน หน้ี) ธุรกิจสํวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์สํวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ึาสนา 
ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค๎า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างาน
เสริม ความเป็น อร/ิการแขํงขันกับคนอื่น/ กลุํมอื่น  
  - ตัวอยํางของจุดเสี่ยง เชํน การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญา
จัดซื้อจัด จ๎าง การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ใน
ภาคธุรกิจ การออก ใบอนุญาต การให๎บริการท่ีอุปสงค์มากกวําอุปทาน การกระจายงบ
ราชการ การปรับการลงโทา การให๎เงิน/ สิ่งของสนับสนุนชํวยเหลือผู๎เดือดร๎อน การตัดสิน
ข๎อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือ สื่อมวลชนให๎ความสนใจเป็นพิเึา  
  - การระบุผลประโยชน์ทับซ๎อนนี้ต๎องพิจารณานิยามและข๎อก าหนดทาง
กฎหมายท่ี เกี่ยวข๎องประกอบด๎วย 
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 2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
  -  องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อนก็คือ ความ
ตระหนัก ของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อน  รวมถึง
ความรับผิดชอบของแตํละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต๎องแยกให๎ชัดระหวําง
ความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ ของสมาชิกในองค์กร และยังต๎องท าให๎
ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าท่ีสามารถรู๎ได๎วําเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ๎อนเกิดขึ้น  และในแบบใด 
(แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็น หรือแบบเป็นไปได๎)  
  -  เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ๎อนและบันทึกกลยุทธ์ตําง ๆ ท่ีใช๎เพื่อการจัดการ  

  -  ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช๎ 
 

 
 

 3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  
  ตํอเนื่องตั้งแตํเจ๎าหน๎าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน๎า
งานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให๎ความรู๎จะเริ่มตั้งแตํการปฐมนิเทึ และมีอยําง
ตํอเนื่องในระหวํางท างาน เจ๎าหน๎าท่ี ทุกคนควรสามารถเข๎าถึงนโยบายและข๎อมูลท่ีจะชํวยให๎
พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ๎อน สํวนตัวผู๎บริหารเองก็ต๎องรู๎วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน  
  -  ขั้นตอนแรกของการให๎ความรู๎คือ สร๎างความเข๎าใจวําอะไรคือผลประโยชน์
ทับซ๎อน ผลประโยชน์ทับซ๎อนใดเกิดขึ้นบํอยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย 
รวมถึงความแตกตํางของความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายของผู๎มีต าแหนํงหน๎าท่ี
ตํางกัน ควรให๎เอกสาร บรรยายพร๎อมตัวอยํางท่ีชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน โดยเน๎นตรงท่ีเป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เชํน การติดตํอ การรํวมท างานกับ
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ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อ านาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต๎น  
  -  นอกจากการให๎ความรู๎แล๎ว ความตื่นตัวและเอาใจใสํของผู๎บริหาร รวมถึง
กลยุทธ์ การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสํวนอยํางส าคัญในการชํวยให๎เจ๎าหน๎าท่ีปฏิบัติตาม 
การสร๎างความตื่นตัว และความเอาใจใสํจะชํวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการ
ปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นตํอไป  

 4) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
  -  การจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต๎องอาึัยความ
ทํุมเทของผู๎ท่ีอยูํในต าแหนํงระดับบริหาร ซึ่งต๎องแสดงภาวะผู๎น าสนับสนุนนโยบายและ
กระบวนการอยํางแข็งขัน สนับสนุนให๎เจ๎าหน๎าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ๎อน และให๎ความ
ชํวยเหลือแก๎ไข ผู๎บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ๎าหน๎าท่ีมักจะค านึงถึงสิ่งท่ีผู๎บริหารให๎
ความสนใจ  
  -  ผู๎บริหารต๎อง  
  (1) พิจารณาวํามีข๎อมูลเพียงพอท่ีจะชี้วําหนํวยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ๎อนหรือไมํ  
  (2) ชั่งน๎าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์สํวนบุคคล และประโยชน์
สาธารณะ และพิจารณาวําอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก๎ไขผลประโยชน์ทับซ๎อน 
และ  
  (3) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักาณะของต าแหนํงหน๎าท่ีของ
เจ๎าหน๎าท่ีท่ีเกี่ยวข๎อง รวมถึงลักาณะของผลประโยชน์ทับซ๎อน 
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 5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
  -  ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักาณ์ขององค์กรในการรับรู๎ของผู๎มีสํวนได๎เสีย 
เนื่องจากไมํวําจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ๎อนได๎ดีเพียงใด ถ๎าผู๎มีสํวนได๎เสียรับรู๎
เป็นตรงกันข๎าม ผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็เลวร๎ายไมํแพ๎กัน  
  -  การท างานกับองค์กรภายนอกไมํวําเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต๎อง
ระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ๎อนกํอน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไมํวําเป็นเรื่องข๎อมูลภายใน 
หรือโอกาสการใช๎อ านาจหน๎าท่ีเพื่อผลประโยชน์ และต๎องแจ๎งแกํองค์กรภายนอกให๎ทราบ
นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อนและผลท่ีตามมาหากไมํปฏิบัติตามนโยบาย  เชํน 
ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาึัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหน๎าท่ีและความพร๎อมรับผิดท่ีผู๎ท าธุรกิจมีกับ หุ๎นสํวนและผู๎ท าสัญญาด๎วย  
  -  นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช๎วิธีตําง ๆ 
เชํน ให๎มีสํวนรํวมในการระบุจุดเสี่ยงและรํวมกันพัฒนากลไกปูองกันแก๎ไขปัญหา ขอรับฟัง
ความเห็นตํอรํางนโยบาย การจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อน รํวมทบทวนและปรับปรุงกลไก
การแสวงหาและแก๎ไขผลประโยชน์ทับซ๎อน วิธีเหลํานี้จะท าให๎ได๎นโยบายท่ีสอดคล๎องความ
คาดหวังสาธารณะและได๎รับความรํวมมือจากผู๎มีสํวนได๎เสีย ท้ังนี้ในการรํวมกันจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ๎อนกับผู๎มีสํวนได๎เสียนี้องค์กรภาครัฐต๎องท าให๎การตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
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 6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  
  -  ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ๎อนต๎องได๎รับการทบทวนประสิทธิภาพ
สม่ าเสมอ โดยสอบถามข๎อมูลจากผู๎ใช๎ระบบ และผู๎มีสํวนได๎เสียอื่น ๆ เพื่อให๎ระบบใช๎ได๎จริง 
และตอบสนองตํอ สภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคม เึราฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยัง
สร๎างความรู๎สึกเป็นเจ๎าของ และความรํวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู๎จากองค์กรอื่น ๆ การ
แสวงหาการเรียนรู๎เชํนนี้  ยังเป็นการสื่อสารวําองค์กร มีความมุํงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ๎อนอีกด๎วย การทบทวนควรครอบคลุม จุดเสี่ยงและมาตรการ และผลการ
ทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต๎องสื่อสารให๎แกํเจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติ ให๎เข๎าใจ และปรับเปลี่ยน
การท างานให๎สอดคล๎องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชํวยพัฒนา ทักาะและการให๎
ค าปรึกาาแกํเจ๎าหนา๎ท่ี 
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3.3 แนวทางปฏิบัติกรณีการรับของขวัญหรือผลประโยชน์  
หลักการและแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ของขวัญและประโยชน์อื่น มีอะไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บรกิาร หรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า ท่ีนอกเหนือจาก
เงินเดือน รายได๎ และผลประโยชน์ในราชการปกติ  

มีท้ังท่ีสามารถคิดราคาได๎ (Tangible gifts) และคิดเป็นราคาไมํได๎    
   (Intangible gifts and benefits)  

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้  เชํน ตัวอยํางสินค๎า บัตรของขวัญ เครื่องใช๎ 
   สํวนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค๎าหรือบริการ และเงิน   

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไมได้ เชํน  การให๎บริการสํวนตัว 
   การปฏิบัติด๎วยความชอบสํวนตน การเข๎าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาวําจะ 
   ให๎หรือได๎รับประโยชน์มากกวําคนอื่น ๆ 

 

ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ภาครัฐต๎องตัดสนิใจและกระท าหน๎าที่โดยยึดผลประโยชน์
สาธารณะเปน็หลัก ปราึจากผลประโยชนส์ํวนบุคคล หากข๎าราชการและเจ๎าหนา๎ทีภ่าครัฐคนใด
รับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให๎มอีิทธิพลตํอการตดัสินใจ และการกระท าหน๎าที่ที่ถือวาํเป็น
การประพฤติมิชอบยํอมท าลายความเชื่อถือไว๎วางใจของประชาชน กระทบตํอความถูกต๎องชอบ
ธรรมที่องค์กรภาครัฐยดึถือในการบรหิารราชการ รวมทัง้กระทบตํอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

มี 3 ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจ  
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่  
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรายงานการรับหรือไม่  
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเก็บไว้เป็นของตนไดห้รือไม่ 
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1. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรายงานการรับหรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) ถ้าเป็น เงิน หรือมีสภาพคล่องทัดเทียมเงิน (เช่น หุ้น พันธบัตร ทอง ฯลฯ)   
     “ต้องปฏิเสธ” – เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน  

ถ้าเป็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากเงิน ให้ดู “เจตนาการให้” / “ผลต่อ
การปฏิบัติของเรา”    

(2) การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 
     หรือไม่ – หากขัดแย้ง เสี่ยงต่อการประพฤติมชิอบ  

     ต้องปฏิบัตงิานด้วยความเป็นกลาง/เป็นธรรม  
     ยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ เที่ยงธรรม 

ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  
(1)  ธรรมชาติของผู้ให้ : ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก คู่สัญญา องค์กรหรือ 
      บุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า บุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบ 
      ด้านต่าง ๆ ฯลฯ  
(2) บทบาทหน้าที่ของเราในองค์กร : อยู่ในขอบข่ายที่อ่อนไหว และต้องการความ 
     เช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ หรือกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ หรือไม่ อาทิ  
     งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานให้/ระงับใบอนุญาต ฯลฯ   

น้อยกว่า 3,000 บาท – สามารถเก็บรักษาไว้เอง  

เกิน 3,000 บาท ต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ ว่าให้ส่งคืน เก็บไว้ หรือ
ส่งมอบเป็นทรัพย์สินองค์กร   
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  

      ราคาตลาดน้อยกว่า 3,000 บาท – ไม่ต้องรายงาน/อาจเก็บเป็นของตนได้  
      เกิน 3,000 บาท ต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ ว่าให้ส่งคืน เก็บไว้  
      หรือส่งมอบเป็นทรัพย์สินองค์กร   
      ถ้าเป็นงานศิลปะ พระพุทธรูป ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม ควรเป็นทรัพย์สิน 
      ขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด  
      ในปีงบประมาณเดียวกัน ถ้าได้จากคนเดียว/กลุ่มเดียวกัน หลาย ๆ ครั้ง 
      รวมกันแล้วเกิน 3,000 บาท ควรรายงานผลประโยชน์ที่ได้รับ  
      ในปีงบประมาณเดียวกัน แม้จะได้จากต่างคนต่างกลุ่ม แต่รวมกันแล้วมีค่า 
       มากกว่า 3,000 บาท ควรรายงานผลประโยชน์ที่ได้รับ  
      ของขวญัหรือผลประโยชน์ใด ที่ได้รับอย่างสม่ าเสมอ บ่อยคร้ัง อาจท าให ้
      เกิดข้อสงสัยจากประชาชนได้ ควรปฏิเสธการรับ 
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สถานการณ์ตัวอย่าง 

นางฉวีวรรณ นักทรัพยากรบุคลท่ีท าหน๎าท่ีจัดซื้อจัดจ๎าง ได๎เข๎ารํวมสัมมนาด๎าน 
ทรัพยากรบุคคล และได๎รับรางวัลมูลคํา 7,000 บาท จากการเป็นผู๎เข๎ารํวม
สัมมนา ท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค๎าท่ี
เป็นคูํค๎ากับหนํวยงาน และได๎เก็บของรางวัลนั้นไว๎โดยไมํได๎รายงานหนํวยงาน
เนื่องจากคิดวําเป็นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข๎ารํวมกิจกรรมการสัมมนา  

ผู๎บังคับบัญชาตัดสินใจวําจะต๎องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็น
ของหนํวยงาน โดยให๎เหตุผลวําการปรากฏตัวของเขาในการเข๎ารํวมสัมมนาเป็น
เพราะได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหนํวยงาน
ท่ีจะตัดสินวําจะจัดการอยํางไรกับรางวัลชิ้นนี้  

ค าถามชวนคิด : รางวัลที่ได้นี้ เกิดจากต าแหน่งหนา้ที่ของฉวีวรรณหรือไม่ ? 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 4 

 

คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ส านักงานเขต
พื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 ได๎ด าเนินการขับเคลื่อนภายใต๎โครงการ
เสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานึึกาา ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธึาสตร์
ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ึ. 2560-2564) และเป็นไป
ตามแนวทางการจัดท างบประมาณ ในลักาณะบูรณาการเชิงยุทธึาสตร์ ประเด็นการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ึ. 2561 ภายใต๎แนวทาง
หลัก 3 แนวทาง ประกอบด๎วย 1) สร๎างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร๎าง
กลไกปูองกันการทุจริต และ 3) เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต               

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด๎านผลประโยชน์ทับซ๎อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะ
เกิดผลกระทบของความเสี่ยงตําง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และ
ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช๎
ในการประเมินความเสี่ยงด๎านผลประโยชน์ทับซ๎อน ได๎แกํ ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ท้ังนี้ ก าหนด
เกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข๎อมูลเชิงพรรณาท่ีไมํสามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวน
เงินท่ีชัดเจนได๎ เกณฑ์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 
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เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการ 
ด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง  
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม  
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง  
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง  

   
  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณา จากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับ 
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ(Impact) ของความเสี่ยงแตํละสาเหตุ (โอกาส×ผลกระทบ)
ก าหนดเกณฑ์ไว๎ 4 ระดับ ดังนี้ 
   
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ า (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

  

 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ท่ี
ได้จากการพิจารณาจัดระดับความส าคัญของความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง 
(Likelihood) และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงท่ี
สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่

 
ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 

(Likelihood x Impact) 
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 ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน  
(4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้ 
 
ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง  

สีแดง   

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง  สีส้ม   
ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง  

สีเหลือง   

ต่ า (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง  สีเขียว       
 
 
 
ตารางระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 

  
5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
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ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 

1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 3 5 15 (1) 

2 การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดความเสียหาย 
ต่อทางราชการ 

2 5 10 (2) 

3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน 

3 3 9 (3) 

4 การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 3 3 9 (4) 

 
แผนภูมิความเสีย่ง (Risk Map) 
  

5  (2) (1)    
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  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษากาญจนบุร ีเขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ล าดับ 1  (สูงมาก = 15 คะแนน) 
การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ล าดับ 2  (สูง = 10 คะแนน) 
การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ล าดับ 3  (สูง = 9 คะแนน) 
การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน ล าดับ 4  (สูง = 9 คะแนน) 
 

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 2 ระดับ คือ สูงมาก 
สูง และปานกลาง โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 มี ดังนี้ 

 
ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 

เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
มีมาตรการลด และประเมินซ้ า  
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

- กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ไม่เป็นไปตามระเบียบ 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง  
เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

- การให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ท าให้  
  เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
  ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การใช้รถราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

ปานกลาง (Medium) - - 

     ต่ า (Low) - - 
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มาตรการจัดการความเสี่ยงป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 5 

 

1. มาตรการป้องกันกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต้อง 
    ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

1.1) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเฉพาะ
  มาตรา 13  “ในการจัดซื้อจัดจ๎าง ผู๎มีหน๎าท่ีด าเนินการต๎องไมํเป็นผู๎มีสํวน
  ได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอ หรือคูํสัญญาในงานนั้น” 

    1.2) ประมวลจริยธรรมข๎าราชการพลเรือน  โดยเฉพาะข๎อ 5 อนุ  
 (1) ไมํน าความสัมพันธ์สํวนตัวท่ีตนมีตํอบุคคลอื่น ไมํวําจะเป็นญาติพี่น๎อง 
      พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู๎มีบุญคุณสํวนตัว มาประกอบการใช๎ดุลพินิจ
      ให๎ เป็นคุณหรือเป็นโทาแกํบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตํอบุคคลนั้นตํางจาก
      บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
 (2) ไมํใช๎เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอ านวย  
      ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์สํวนตัวของตนเองหรือ
      ผู๎อื่น เว๎นแตํได๎รับอนุญาตโดยชอบด๎วยกฎหมาย 
 (3) ไมํกระท าการใด หรือด ารงต าแหนํง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสํวนตัว 
      ซึ่งกํอให๎เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวําจะขัดกับประโยชน์สํวนรวม
      ท่ีอยูํในความรับผิดชอบของหน๎าท่ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
      สงสัย ให๎ข๎าราชการผู๎น้ันยุติการกระท าดังกลําวไว๎กํอน แล๎วแจ๎งให๎   
      ผู๎บังคับบัญชา หัวหน๎าสํวนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม  
      พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น ประการใดแล๎วจึ ง
      ปฏิบัติตามนั้น 
 (4) ในการปฏิบัติหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบในหนํวยงานโดยตรงหรือหน๎าท่ีอื่นใน
      ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหนํวยงานของรัฐ ข๎าราชการ
      ต๎องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย๎ง
      ระหวํางประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์สํวนรวมกับประโยชน์
      สํวนตนหรือสํวนกลํุม อันจ าเป็นต๎องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต๎องยึดประโยชน์
      ของทางราชการและประโยชน์สํวนรวมเป็นส าคัญ 
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1) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต้อง 
    ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ (ตํอ) 

ประมวลจริยธรรมข๎าราชการพลเรือน  ข๎อ 6 อนุ       
 (1) ไมํเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให๎ผู๎อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
     ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมํวํากํอนหรือหลังด ารงต าแหนํงหรือ
     ปฏิบัติหน๎าท่ีไมํวําจะเกี่ยวข๎องหรือไมํเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติหน๎าท่ี     
     หรือไมํก็ตาม เว๎นแตํเป็นการให๎โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให๎ตาม 
     ประเพณีหรือให๎แกํบุคคลท่ัวไป 
 (2) ไมํใช๎ต าแหนํง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทาแกํบุคคลใด       
     เพราะมีอคติ 
 (3) ไมํเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือ
     สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได๎ประโยชน์อันมิควรได๎โดยชอบด๎วย
     กฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

ประมวลจริยธรรมข๎าราชการพลเรือน  ข๎อ 7 อนุ       
 (4) ไมํเลี่ยงกฎหมาย ใช๎หรือแนะน าให๎ใช๎ชํองวํางของกฎหมายท่ีอยูํในความ
     รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู๎อื่น และต๎องเรํงแก๎ไข
     ชํองวํางดังกลําวโดยเร็ว 
 (5) ไมํยอมให๎บุคคลอื่นอาึัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธ ิหรือ 
     ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช๎ชื่อบุคคล
     อื่นถือครองสิ่งดังกลําวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 

ประมวลจริยธรรมข๎าราชการพลเรือน  ข๎อ 8 อนุ       
 (5) ไมํเอื้อประโยชน์เป็นพิเึาให๎แกํญาติพี่น๎อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู๎มี
     บุญคุณและต๎องปฏิบัติหน๎าท่ีด๎วยความเท่ียงธรรมไมํเห็นแกํหน๎าผู๎ใด 

ประมวลจริยธรรมข๎าราชการพลเรือน  ข๎อ 9 อนุ       
 (1) ไมํใช๎ข๎อมูลที่ได๎มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมํใชํการปฏิบัติ
     หน๎าท่ีโดยเฉพาะอยํางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แกํตนเองหรือบุคคลอื่น 
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2. มาตรการป้องกันการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ท าให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ต้อง 
    ปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
    1.1) พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ึ.2540  
    1.2) ระเบียบวําด๎วยการรักาาความลับของทางราชการ พ.ึ.2544  
    1.3) พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ึ.2550 
    1.4) พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
  พ.ึ.2560 (ฉบับท่ี 2) 

2) แนวทางการด าเนินงาน 
 ควบคุม ดูแลชํองทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ด๎วยข๎อมูลสารสนเทึตําง ๆ  

ท่ีถูกต๎อง เป็นจริง 
 สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการด าเนินการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ให๎ครอบคลุม และท่ัวถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อรํวมสร๎างแนวทางและ
มาตรการในการสร๎างจิตส านึกให๎ข๎าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

2) แนวทางการด าเนินงาน 
 ควบคุม ก ากับ ดูแลให๎ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดซื้อจัดจ๎างโดย

วิธีพิเึา อยํางเครํงครัด  
 เจ๎าหน๎าท่ีผู๎รับผิดชอบด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง จัดท ารายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ๎าง

รายไตรมาสและเสนอให๎หัวหน๎าสํวนราชการรับทราบทุกครั้ง  
 เจ๎าหน๎าท่ีผู๎ปฏิบัติงานด๎านพัสดุ และบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดซื้อจัดจ๎าง 

รับรองถึงความไมํเกี่ยวข๎องสัมพันธ์กับผู๎เสนองานในการจัดซื้อจัดจ๎าง 
 ข๎าราชการและบุคลากร ให๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ อยํางเครํงครัด 



                                                  คูํมือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน สพป.กาญจนบรุี เขต 2  36 

 

3. มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
    ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

1.1) มาตรา 53 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 81 และมาตรา 133  
 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการึึกาา  
 พ.ึ.2547 และท่ีแก๎ไขเพิ่มเติม 

    1.2) กฎ ก.ค.ึ.วําด๎วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
  ึึกาา พ.ึ.2550 
    1.3) กฎ ก.พ.วําด๎วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ึ.2552 
    1.4) หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0205/ว 117  
  ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2540 เรื่องระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้น  
  เงินเดือนข๎าราชการ 
    1.5) หนังสือส านักงาน ก.พ.ท่ี นร 102/ว20 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2552  
  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติราชการของข๎าราชการ 
  พลเรือนสามัญ 
    1.6) หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552   
  เรื่องมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู๎ความสามารถ ทักาะ และ
  สมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหนํงข๎าราชการพลเรือนสามัญ 
    1.7) หนังสือส านักงาน ก.พ.ดํวนท่ีสุด ท่ี นร 1008.1/ว28 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 
  2552  เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
 ข๎าราชการพลเรือน พ.ึ.2551 
    1.8) หนังสือส านักงาน ก.ค.ึ.ท่ี ึธ 0206.5/ว21 ลงวันท่ี 17 ธันวาคม 2552  
 เรื่องการเลือ่นเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการึึกาา ต าแหนํง
 บุคลากรทางการึึกาาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
    1.9) ประกาึส านักงานคณะกรรมการการึึกาาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติ
 ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการึึกาา 
 ต าแหนํงบุคลากรทางการึึกาาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ส านักงาน
 คณะกรรมการการึึกาาขั้นพื้นฐาน  พ.ึ.2553 
    1.10) ประกาึส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาากาญจนบุรี เขต 2 เรื่องหลักเกณฑ์
 และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการครู และบุคลากร
 ทางการึึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) 
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4. มาตรการป้องกันการใช้รถราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
    ต้องปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ  
    1.1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยรถราชการ พ.ึ. 2523 และท่ีแก๎ไข 
          เพิ่มเติม 

2) แนวทางการด าเนินงาน 
 ปลูกจิตส านึกบุคลากรส านักงานฯ ให๎ท างานด๎วยความซื่อสัตย์ โปรํงใส  

มีน้ าใจ รับผิดชอบ 
 ให๎ความรู๎ด๎านระเบียบ กฎหมายเรื่องการใช๎รถราชการ เพื่อสร๎างความ

ตระหนัก การใช๎รถราชการ วินัย และความรับผิดชอบตํอความเสียหายตาม
ระเบียบของทางราชการ 

 ก าหนดมาตรการการใช๎รถราชการ การควบคุมดูแล การซํอมบ ารุงเพื่อความ
ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

2) แนวทางการด าเนินงาน 
    1) ควบคุม ก ากับ ดูแลข๎าราชการ และบุคคล ให๎ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผล     
        การปฏิบัติงานบุคลากรอยํางเครํงครัด 
    2) ควบคุม ก ากับ ดูแลให๎ข๎าราชการ และบุคลากรปฏิบัติตามคูํมือผลประโยชน์ 
       ทับซ๎อน 
    3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมในการด าเนินการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ     
       ประพฤติมิชอบ ให๎ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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ข้อควรระวัง องค์ความรู้ในการเฝ้าระวังการทุจริต กรณีตัวอย่าง 
และช่องทางรอ้งเรียนการทุจริต 

บทที่ 6 
 

 
“ความไมํรู๎กฎหมาย จะใช๎เป็นข๎ออ๎างเพื่อให๎ตนเองพ๎นจากความรับผิด ในทางอาญา

ไมํได๎” ข๎อความประโยคนี้ นําจะเหมาะสมกับการกระท าการทุจริตเพราะขาดความรู๎ความ
เข๎าใจท่ีถูกต๎อง ไมํรู๎วําพฤติการณ์ท่ีกระท าไปนั้นเป็นการทุจริต รวมท้ังการกระท าท่ีไมํึึกาา
กฎระเบียบซึ่งอาจปฏิบัติตํอๆ กันมา แตํเป็นการกระท าท่ีไมํถูกต๎อง ในบทนี้จะเสริมสร๎างองค์
ความรู๎เกี่ยวกับข๎อควรระวังท่ีควรทราบไว๎ เพื่อให๎การปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นไป 
ด๎วยความถูกต๎อง เชํน หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือกรณีได๎รับแตํงตั้งเป็นกรรมการจัดซื้อ
จัดจ๎างหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ๎าง เป็นต๎น นอกจากนี้ ยังมีองค์ความรู๎ในการ
เฝูาระวังการทุจริตในเบื้องต๎นในเรื่องการฮั้วประมูล การจัดซื้อจัดจ๎าง และการเบิกจําย
งบประมาณ กรณีอื่น ๆ รวมท้ังชํองทางและวิธีการร๎องเรียนการทุจริตให๎ทราบกัน 

การปฏิบัติหน๎าท่ีราชการนั้น จะต๎องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทึและ
ประชาชนเป็นส าคัญ และจะต๎องให๎บริการประชาชนท่ีมาติดตํอราชการอยํางดีท่ีสุด แตํมี
เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐจ านวนไมํน๎อยคุ๎นเคยกับการได๎รับเงิน ทรัพย์สิน คําน้ าร๎อนน้ าชา คําชํวย
ด าเนินการ ของขวัญ หรืออื่นๆ จากการปฏิบัติหน๎าท่ีราชการของตน หรืออาจเคยเรียกรับ
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากประชาชนท่ีมาติดตํอราชการ 

ตามกฎหมายแล๎ว ห๎ามไมํให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ในการปฏิบัติหน๎าท่ีราชการไมํวํากรณีใดๆ ท้ังสิ้น หรือแม๎กระท่ังไมํใชํการปฏิบัติ
หน๎าท่ีก็ห๎ามรับ แตํมีข๎อยกเว๎นท่ีกฎหมายก าหนดวําให๎สามารถรับได๎ในกรณีท่ีไมํใชํการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน๎าท่ี กลําวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยา ไมํวําจะเป็นการรับจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให๎กันในโอกาสตํางๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให๎กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคม 

ส าหรับประโยชน์อื่นใด ได๎แกํ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักาณะเดียวกันนี้ 

กฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด (ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ึ.2542 มาตรา 103
และประกาึคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ พ.ึ.2543) มีดังนี้  
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1. การรับตามกฎหมาย จะรับเพียงใดก็ได๎ เชํน เงินเดือน เงินคําเบี้ยเลี้ยงเดินทางไป
ราชการ คําท่ีพักในการเดินทางไปราชการ สวัสดิการตําง ๆ ท่ีทางราชการจัดให๎ คําสมนาคุณ
วิทยากร หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  

2. การรับตามธรรมจรรยา ไมํวําจากญาติหรือบุคคลท่ีให๎กันในโอกาสตําง ๆ ตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให๎กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม มี
หลักเกณฑ์ท่ีควรระมัดระวังไว๎ให๎ดีคือ 

2.1 รับจากญาติที่ให๎โดยเสนํหา ไมํวําจะเป็น ปู ุยํา ตา ยาย ลูก หลาน พ่ี  
น๎อง ลุง ปูา น๎า อา หรือจากญาติของคูํสมรส สามารถรับได๎ แตํจ านวนในการรับจะต๎อง
เหมาะสมกับฐานานุรูปของญาติ 

2.2 รับจากบุคคลอื่นท่ีไมํใชํญาติ สามารถรับได๎ โดยการรับจากแตํละบุคคล  
แตํละครั้งไมํเกิน 3,000 บาท  

2.3 รับจากที่เป็นการให๎โดยท่ัวไป รับได๎ท้ังหมดไมํวําจะมีมูลคําเทําใด เชํน 
มูลนิธิแหํงหนึ่งแจกของให๎กับประชาชนท่ัวไปคนละ 5,000 บาท โดยไมํได๎เลือกให๎เฉพาะ
เจ๎าหน๎าท่ีหรือผ๎ูใดผู๎หนึ่ง 

3. การรับจากต่างประเทศ รับมาเป็นของสํวนรวมหรือของสํวนตัว สามารถรับได๎ 
แตํต๎องแจ๎งผู๎บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย หากผู๎บังคับบัญชาไมํอนุญาตต๎องสํงคืนทันที  

4. การรับกรณีพิเศษจากบุคคลในประเทศ 
4.1 รับจากญาติที่ให๎โดยเสนํหาแตํเกินกวําฐานานุรูป ต๎องแจ๎งผู๎บังคับบัญชา 

ทราบและวินิจฉัย หากผู๎บังคับบัญชาเห็นวําไมํสมควรต๎องสํงคืนทันที 
4.2 รับมาเกินกวํา 3,000 บาท ต๎องแจ๎งให๎ผู๎บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย 

หากผู๎บังคับบัญชาเห็นวําไมํสมควรต๎องสํงคืนทันที 
4.3 รับมาเป็นของสํวนรวมไมํวําจะมีมูลคําเทําใดก็ตาม ต๎องแจ๎งให๎  

ผู๎บังคับบัญชาทราบและวินิจฉัย หากผู๎บังคับบัญชาเห็นวําไมํสมควรต๎องสํงคืนทันที 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ท่ีเป็นการฝุาฝืนพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ึ.2542 มาตรา 103 จะต๎อง
ได๎รับโทาจ าคุกไมํเกินสามปี ปรับไมํเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ (ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ึ.2542 มาตรา 122) 

เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐสํวนใหญํคงจะหนีไมํพ๎นการได๎รับแตํงตั้งเป็นกรรมการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ๎าง หรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ๎าง ซึ่งบางคนอาจด าเนินการไปโดยขาด
ความรู๎ความเข๎าใจท่ีถูกต๎อง หรือไมํึึกาากฎระเบียบท่ีเกี่ยวข๎องอยํางละเอียด หรือปฏิบัติ
ตามท่ีรุํนกํอนท าตํอ ๆ กันมา แตํเป็นสิ่งท่ีไมํถูกต๎อง จนอาจเกิดเป็นการกระท าความผิด ซึ่ง
ผู๎กระท าต๎องได๎รับโทาทางวินัย/อาญา/ละเมิดได๎ โดยมีกรณีตัวอยํางเกี่ยวกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากการขาดความร๎ูความเข๎าใจท่ีถูกต๎องหรือขาดความระมัดระวังจนน าไปสูํการทุจริตท่ีอยาก
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ฝากให๎เจ๎าหน๎าท่ีของรัฐได๎ตระหนักไว๎เพื่อไมํให๎กระท าพลาดเหมือนท่ีเคยเกิดขึ้นมาแล๎วใน
หลาย ๆ กรณี ดังนี้ 

กรณีเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐมักขาดความรู้ความเข้าใจหรือ
ขาดความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

1. เปิดโอกาสให๎ผู๎เสนอราคาน าเอกสารกลับไปแก๎ไขหรือสํงเอกสารเพิ่มเติม กรณีท่ี
คุณสมบัติไมํครบถ๎วนหรือไมํตรงตามรายละเอียดรํางขอบเขตงาน (TOR) ในขณะท่ีมีการยื่น
ซองประกวดราคา 

2. ไมํตรวจสอบความถูกต๎องและความครบถ๎วนของหลักประกัน 
3. ไมํด าเนินการตามเงื่อนไขการเปิดเผยราคากลางตามท่ีกฎหมายก าหนด เชํน เรื่อง

วงเงินท่ีต๎องประกาึราคากลาง, วิธีการประกาึราคากลาง หรือระยะเวลาท่ีประกาึราคา
กลาง เป็นต๎น 

4. ไมํด าเนินการเผยแพรํประชาสัมพันธ์เอกสารข๎อมูลการจัดซื้อจัดจ๎าง เชํน ประกาึ
สอบราคา ประกวดราคา ตามเงื่อนไขท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด 

5. ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร โดยไมํตรวจสอบรายละเอียดเอกสารท่ีเกี่ยวข๎อง
ท้ังหมดอยํางถี่ถ๎วน 

6. ยอมให๎ผู๎บังคับบัญชาสั่งการให๎ด าเนินการในเรื่องท่ีไมํถูกต๎อง โดยไมํท าบันทึก
เสนอความเห็นแย๎งไว๎  

กรณีเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง เจ้าหน้าที่ของรัฐ มักขาดความรู้
ความเข้าใจหรือขาดความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ไมํตรวจสอบพัสดุ/งานจ๎างให๎เสร็จสิ้นโดยเร็วภายในวันท่ีกฎหมายหรือระเบียบ
ก าหนด ซึ่งอาจท าให๎พัสดุ/งานจ๎างสูญหายหรือเปลี่ยนแปลงไป 

2. ตรวจรับพัสดุ/งานจ๎างโดยไมํดูคุณสมบัติ คุณลักาณะเฉพาะท่ีก าหนดในสัญญา
อยํางละเอียด 

3. ไมํรู๎วําจะต๎องท าความเห็นเสนอหัวหน๎าสํวนราชการในกรณีมีการสํงมอบงานจ๎าง/
พัสดุช๎ากวําก าหนดในสัญญา เพื่อให๎สํวนราชการเรียกคําปรับ 

4. ไมํตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการตรวจรับงานจ๎าง/พัสดุอยํางละเอียด 
และไมํลงนามในเอกสารการตรวจรับทุกหน๎า ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสอดแทรก
เอกสารอยํางอื่นท่ีกํอให๎เกิดความเสียหาย 

5. ยอมให๎ผู๎บังคับบัญชาสั่งการให๎ด าเนินการในเรื่องท่ีไมํถูกต๎อง โดยไมํท าบันทึก
เสนอความเห็นแย๎งไว๎ 

ท้ังนี้ หากเป็นการตรวจรับงานท่ียากเกินกวําจะเข๎าใจ ควรขอความอนุเคราะห์ผู๎มี
ความรู๎ประสบการณ์ด๎านนั้น ๆ จากหนํวยงานภายนอก เข๎ามาให๎ความเห็นข๎อเสนอแนะ เชํน 
ด๎านไฟฟูา กํอสร๎าง เครื่องจักรกล เป็นต๎น เพื่อปูองกันความผิดพลาด และหากเป็นการตรวจ
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รับงานท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องกับประชาชนในชุมชน ควรขอให๎แกนน าประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวม
เพื่อให๎บุคคลภายนอกเข๎ามารํวมรับร๎ูด๎วย 

ถ๎าบางกรณี หากรุํนกํอน ๆ ปฏิบัติตํอ ๆ กันมา แล๎วบอกวําไมํเป็นความผิด ควร
จะต๎องึึกาาระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎องให๎ละเอียดกํอน รวมท้ังระเบียบกฎหมายท่ีออกใหมํ
ด๎วย อยําปฏิบัติตามจากรํุนกํอน ๆ ท่ีอาจกระท าผิดกันมา อยํามองวําท าไมรุํนกํอนกระท าผิด
แล๎วไมํเห็นต๎องรับโทา อยําคิดสั้น ๆ เพียงแคํวําถ๎าเราท าตามคนอื่นก็คงไมํผิดหรอกจะต๎อง
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเป็นหลัก และในกรณีท่ีไมํแนํใจในเรื่องใดควรจะท าบันทึก
สอบถามไปยังผู๎ท่ีรับผิดชอบด๎านกฎหมายหรือระเบียบของหนํวยงาน เพื่อให๎ความเห็นอยําง
ละเอียดกํอน 

นอกจากข๎อควรระวังท่ีควรทราบไว๎เพื่อให๎การปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน๎าท่ีเป็นไป
ด๎วยความถูกต๎องแล๎ว หน๎าท่ีท่ีส าคัญของเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ ก็คือ การมีสํวนรํวมในการปูองกัน
การทุจริต ซึ่งการด าเนินงานในเรื่องตําง ๆ ของสํวนราชการอาจมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการ
ทุจริตได๎ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ๎างและการเบิกจํายงบประมาณ และเรื่องท่ี
สํวนราชการเกิดการทุจริตคํอนข๎างมากก็คือ การฮั้วประมูล โดยจะมีองค์ความรู๎ในการเฝูา
ระวังการทุจริตในเบื้องต๎นให๎ทราบไว๎ มาเริ่มกันท่ีการจับฮั้วประมูล ดังนี้เลย 

 
 
 

“ฮั้ว” คือ การตกลงกันระหวํางเอกชนท่ีจะไมํมีการแขํงขันในการเสนอราคาตํอ
หนํวยงานของรัฐเพื่อให๎ได๎ราคาท่ีตกลงกันและแบํงผลประโยชน์กันการกีดกันในการเสนอ
ราคา การขัดขวางไมํให๎มีการแขํงขันอยํางเป็นธรรม ในบางกรณีอาจมีเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐเข๎าไป
เกี่ยวข๎องด๎วย โดยการกระท าหรือพฤติกรรมดังตํอไปนี้ จะเป็นสัญญาณท่ีบํงชี้วําอาจจะเกิด
การฮั้วประมูล จะต๎องชํวยกันเฝูาระวังเอาไว๎ให๎ดีนะครับ 
  การฮั้วประมูลท่ีฝุายเอกชนเป็นผู๎กระท า ... 
  สัญญาณที่ 1 มีการตกลงรํวมกันในการเสนอราคา โดยให๎ผู๎ใดผู๎หนึ่งเสนอราคาต่ าสุด
และรายอื่นจะเข๎าเสนอราคาในราคาท่ีสูงกวํา เพื่อให๎ผู๎เสนอราคาต่ าสุดมีสิทธิเข๎าท าสัญญา  

สัญญาณที่ 2 เสนอจะให๎ผลประโยชน์ตอบแทนแกํเจ๎าหน๎าท่ีของรัฐ เพื่อให๎ก าหนด
รายละเอียดในการประมูลท่ีเอื้อประโยชน์แกํตน และกีดกันผู๎เสนอราคารายอื่น  

สัญญาณที่ 3 มีการติดตํอผู๎เสนอราคารายอื่นให๎เสนอราคาสูงกวําตน โดยเสนอจะให๎
เงินตอบแทน  

สัญญาณที่ 4 มีการขํมขูํหรือใช๎ก าลังท าร๎ายไมํให๎ผู๎เสนอราคารายอื่น เข๎าเสนอราคา
จนเกิดความกลัววําจะมีอันตรายตํอชีวิต รํางกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของตน
หรือบุคคลท่ีสาม จนผู๎เสนอราคารายนั้นยอมปฏิบัติตาม  

การฮั้วคืออะไร ? แล้วดูยังไงถึงจะเป็นฮั้ว 
 



                                                  คูํมือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ๎อน สพป.กาญจนบรุี เขต 2  42 

 

สัญญาณที่ 5 ใช๎อุบายหลอกลวงผู๎รับจ๎างรายอื่นให๎หลงผิดจนไมํมีโอกาสท าการเสนอ
ราคา เชํน ปลอมเอกสารแจ๎งการประกวดราคาสํงให๎ผ๎ูรับจ๎างรายอื่น เป็นต๎น 

สัญญาณที่ 6 เข๎าเสนอราคาโดยรู๎วําราคาท่ีเสนอนั้นต่ ามากเกินกวําปกติไมํเป็นไป
ตามลักาณะสินค๎าหรือบริการ หรือเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให๎แกํภาครัฐสูงกวําความเป็น
จริงตามสิทธิท่ีจะได๎รับ ซึ่งเป็นเหตุให๎ไมํสามารถปฏิบัติให๎ถูกต๎องตามสัญญาได๎ 

การฮั้วประมูลที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ร่วมกระท า ...  

สัญญาณที่ 1 มีการเอื้อประโยชน์ให๎แกํผู๎รับจ๎างเฉพาะราย โดยก าหนดคุณสมบัติ
คุณลักาณะ เงื่อนไข ให๎ตรงกับยี่หอ๎ใดยี่ห๎อหนึ่งหรือท่ีผู๎รับจ๎างรายอื่นไมํมี 

สัญญาณที่ 2 ไมํปิดประกาึให๎ผู๎รับจ๎างท่ัวไปทราบเกี่ยวกับวันซื้อ ก าหนดแบบ
แปลนและยื่นซองประกวดราคา หรือจงใจปิดไว๎ในท่ีไมํเปิดเผยเพียงพอ หรือปิดแล๎วจงใจ
ปลดออกกํอนเวลา 
  สัญญาณที่ 3 สํงประกาึให๎ทราบเฉพาะผู๎รับจ๎างบางกลุํมท่ีตนเองสามารถเรียก
ประโยชน์ได๎ หรือสํงให๎ผ๎ูรับจ๎างรายอื่นด๎วยแตํจงใจสํงช๎าหรือสํงในระยะเวลากระชั้นชิด  

สัญญาณที่ 4 ไมํรายงานให๎มีการยกเลิกการด าเนินการเสนอราคา เมื่อรู๎หรือโดย
พฤติการณ์ควรจะรู๎วําการเสนอราคาในครั้งนั้น มีการขูํเข็ญหรือใช๎ก าลังท าร๎ายเพื่อไมํให๎ผู๎
เสนอราคาเข๎ามายื่นซองประกวดราคา   

สัญญาณที่ 5 เปิดโอกาสให๎ผู๎เสนอราคาเจรจากันเองนอกรอบ ในขณะท่ีก าลังเปิด
ซองประมูล โดยเดินออกไปจากจุดประมูลงาน เมื่อผู๎เสนอราคาตกลงกันได๎แล๎วจึงคํอยเข๎ามา  

สัญญาณที่ 6 เปิดเผยหรือขายข๎อมูลท่ีส าคัญของฝุายท่ีมายื่นประมูลไว๎ กํอนหน๎า
ให๎แกํผู๎ประมูลรายอื่นท่ีให๎ผลประโยชน์ ท าให๎ฝุายท่ีมาย่ืนประมูลไว๎กํอนหน๎าเสียเปรียบ 

ผลกระทบที่เกิดจากการฮั้วประมูล 
ถ๎ามีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น จะท าให๎ภาครัฐต๎องสูญเสียงบประมาณ ในการจัดจ๎างสูง

เกินกวําท่ีควรจะเป็น เพราะหากให๎มีการแขํงขันอยํางเสรี ผู๎ท่ีเสนอราคาต่ าจะเป็นผู๎ท่ีได๎งาน
ไป ภาครัฐและประชาชนก็จะได๎รับประโยชน์อยํางท่ีควรจะเป็น แตํถ๎ามีการฮั้วประมูลเกิดขึ้น 
คําจ๎างสํวนหนึ่งต๎องน ามาจํายตามข๎อตกลงของการฮั้วประมูล ท าให๎ผู๎ได๎รับงานต๎องลด
มาตรฐานของสิ่งกํอสร๎าง ท าให๎งานท่ีภาครัฐและประชาชนได๎รับไมํมีคุณภาพ 
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การจัดซื้อจัดจ๎างของสํวนราชการนั้นมีการทุจริตคํอนข๎างมาก เนื่องจากขั้นตอนตํางๆ 
มีความเสี่ยงท่ีผู๎ทุจริตจะสามารถหาชํองทางแสวงหาผลประโยชน์ได๎? ตั้งแตํขั้นตอนการคิด
ริเริ่มโครงการจนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยมีแผนผัง “เส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างใน
เบื้องต้น” ท่ีจะแสดงให๎เห็นถึงขั้นตอนท่ีอาจเกิดการทุจริต รวมท้ังลักาณะการกระท าการ
ทุจริตในขั้นตอนนั้น ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ มีลักษณะการกระท า  
การทุจริตอย่างไร ? 

 การคิดริเริ่ม   
-  เอื้อประโยชน์ตนเอง หรือผู๎ใดผู๎หนึ่ง 

 การพิจารณาอนุมัติตําง ๆ 
- เรียกรับเงิน/ผลประโยชน์ 
- มีผลประโยชน์ทับซ๎อน หรือมีสํวนได๎สํวนเสีย 

 การแตํงตั้งบุคคล/คณะกรรมการชุดตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการจัดซื้อจัดจ๎าง 
- แตํงตั้งผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
- แตํงตั้งพรรคพวกท่ีควบคุมได๎ 

 การก าหนด TOR 
- ก าหนดคุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์เฉพาะราย 

 การก าหนดราคากลาง 
- สูงกวํามาตรฐานราคากลางที่ก าหนด 

 การสํง/ปิดประกาึ 
- สํงเฉพาะกลุํมที่ให๎ผลประโยชน์ 
- ไมํประชาสัมพันธ์อยํางท่ัวถึง 
- ปิดประกาึไมํครบตามที่ก าหนด 

 การด าเนินการซื้อ/จ๎าง 
- แบํงซื้อแบํงจ๎าง 
- มีราคาสูงเกินความเป็นจริง 
- มีสํวนได๎สํวนเสียกับผู๎ประกอบการ 
- เรียกรับผลประโยชน์ 

 การตรวจรับพัสดุ/งานจ๎าง 
- เรียกรับเงิน/ผลประโยชน์ 
- ตรวจรับไมํถูกต๎อง ไมํครบถ๎วน 
- ตรวจรับโดยไมํมีพัสดุที่จัดซื้อ หรือท้ังที่งานยังไมํแล๎วเสร็จ 

 การใช๎ประโยชน์ของทางราชการ 
- งานท่ีได๎รับไมํมีคุณภาพ 
- ใช๎งานไมํคุ๎มคํา 
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ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องสํวนใหญํจะเป็นผู๎ท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับงานซื้อหรืองานจ๎าง  ตั้งแตํ
เจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ หัวหน๎าเจ๎าหน๎าท่ีพัสดุ ผู๎ปิดและปลดประกาึ คณะกรรมการชุดตําง ๆ ผู๎
ควบคุมงาน จนถึงผู๎มีอ านาจในการอนุมัติ โดยการกระท าหรือพฤติกรรมดังตํอไปนี้ จะเป็น
สัญญาณท่ีบํงชี้วําอาจจะเกิดการทุจริตจัดซื้อจัดจ๎าง  

สัญญาณที่ 1 แตํงตั้งบุคคลท่ีสามารถหาผลประโยชน์ให๎กับตนเองเป็น 
คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ๎าง โดยไมํแตํงตั้งผู๎ท่ีมีความช านาญหรือเชี่ยวชาญ
ในด๎านนั้นเป็นคณะกรรมการ  

สัญญาณที่ 2 ก าหนดรายละเอียดรํางขอบเขตงาน (TOR) ในเรื่องคุณสมบัติ 
คุณลักาณะ เงื่อนไขท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์เฉพาะให๎กับผ๎ูรับจ๎าง/ผู๎ขายบางราย  

สัญญาณที่ 3 สร๎างเงื่อนไขเพื่อให๎วิธีการจัดซื้อจัดจ๎างเปลี่ยนไปเป็นการจัดซื้อจัดจ๎าง
โดยวิธีพิเึา โดยไมํมีเหตุผลความจ าเป็นอยํางแท๎จริง เชํน การรายงานเท็จวําในพื้นท่ีใดพื้นท่ี
หนึ่งเกิดอุทกภัยอยํางร๎ายแรงท าให๎ถนนในพื้นท่ีช ารุดเสียหายมาก ท้ังท่ีในชํวงเวลาดังกลําว
ไมํมีอุทกภัยแตํอยํางใด ท้ังนี้ เพื่อจะได๎ด าเนินการจัดจ๎างซํอมแซมถนนโดยวิธีพิเึา เป็นต๎น  

สัญญาณที่ 4 มีการตั้งผู๎รับจ๎าง/ผู๎ขายท่ีไมํมีตัวตนในขั้นตอนการเปรียบเทียบราคา  
สัญญาณที่ 5 ผู๎รับจ๎าง/ผู๎ขายท่ีได๎รับคัดเลือกมีสํวนได๎สํวนเสียหรือเกี่ยวข๎องกับผู๎มี

หน๎าท่ีจัดหาพัสดุหรือผู๎มีอ านาจในการอนุมัติ 
สัญญาณที่ 6 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพต่ ากวํามาตรฐานหากเปรียบเทียบใน

ราคาเดียวกันกับผู๎ประกอบการรายอื่น หรือมีราคาสูงเกินกวําความเป็นจริง หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงแก๎ไขรายการจัดซื้อจัดจ๎างโดยไมํเป็นไปตามสัญญา ท าให๎ราคาสูงเกินจริง  

สัญญาณที่ 7 มีการแบํงซื้อแบํงจ๎าง โดยลดวงเงินเพื่อให๎วิธีการจัดซื้อจัดจ๎าง
เปลี่ยนไปเป็นวิธีส าหรับวงเงินท่ีต่ ากวํา หรือเพื่อให๎อ านาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ๎างเปลี่ยนไป 
เชํน กรณีตามวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ๎าง คือ 600,000 บาท ปกติจะต๎องด าเนินการโดยวิธี
ประกวดราคา e-bidding (การซื้อหรือการจ๎างครั้งหนึ่งท่ีราคาเกิน 500,000 - 5,000,000 
บาท) แตํได๎ด าเนินการซื้อหรือจ๎างเป็น 3 ครั้ง ๆ ละ 200,000 บาท ด๎วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
มาตรา 56(2)   

สัญญาณที่ 8 จัดซื้อท่ีดินและสิ่งกํอสร๎างโดยมีผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีราคาสูง
กวําความเป็นจริง หรือจัดซื้อผํานนายหน๎าหรือตัวแทนกลุํมผลประโยชน์ โดยไมํได๎จัดซื้อจาก
เจ๎าของที่ดินโดยตรง  

การจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต 
ในเกือบทุกขั้นตอน แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง แล้วจะสามารถ  
เฝ้าระวังการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในเบื้องต้นได้อย่างไร? 
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สัญญาณที่ 9 มีการท าสัญญาสั่งซื้อหรือวําจ๎างอยํางหนึ่ง แตํได๎รับของอีกอยํางหนึ่ง
หรือเปลี่ยนสิ่งของมาเป็นของท่ีตนเองอยากได๎แทน แตํรายการยังคงเดิม  

สัญญาณที่ 10 ไมํพิจารณาจัดจ๎างผู๎ท่ีเสนอราคาต่ าสุดโดยไมํมีเหตุผลอันสมควร เพื่อ
เอื้อประโยชน์ให๎ผู๎เข๎าเสนอราคารายอื่นเป็นผู๎มีสิทธิท าสัญญา  

สัญญาณที่ 11 มีการเรียกรับเงินจากผู๎รับจ๎าง/ผู๎ขาย เพื่อเป็นคําตอบแทนในการท า
สัญญาจ๎าง หรือเพื่ออ านวยความสะดวกในเรื่องอื่น ๆ หรือเพื่อแลกกับการลงลายมือชื่อตรวจ
รับงานจ๎าง หากไมํให๎จะมีการกลั่นแกล๎งไมํตรวจรับ 

สัญญาณที่ 12 ให๎ผ๎ูรับจ๎างท างานกํอนท่ีจะมีการจัดท าสัญญาจ๎าง  
สัญญาณที่ 13 ไมํควบคุมงานจ๎างให๎เป็นไปตามรูปแบบและข๎อก าหนดในสัญญา  
สัญญาณที่ 14 มีการขยายเวลาท าการตามสัญญาให๎ผู๎รับจ๎างโดยไมํมีเหตุผลความ

จ าเป็นเพียงพอและไมํมีหลักฐานมาอ๎างอิง หรืองดคําปรับตามสัญญาจ๎างโดยไมํมีเหตุ  
สัญญาณที่ 15 ตรวจรับงานจ๎าง ท้ังท่ีผู๎รับจ๎างยังด าเนินการไมํแล๎วเสร็จ หรือผู๎รับ

จ๎าง/ผู๎ขายสํงมอบงานหรือด าเนินงานไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา  
สัญญาณที่ 16 คืนหลักประกันสัญญาแกํคูํสัญญา ท้ังท่ีผู๎รับจ๎างเป็นผู๎ผิดสัญญา 
 

 
 
 

การทุจริตการเบิกจํายงบประมาณ เกิดจากการกระท าตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการเงิน
การบัญชีของหนํวยงาน หรือการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือการเบิกจํายท่ัวไป โดยการ
กระท าหรือพฤติกรรมดังตํอไปนี้ จะเป็นสัญญาณท่ีบํงชี้วําอาจจะเกิดการทุจริตการเบิกจําย
งบประมาณ  

สัญญาณที่ 1 มีการจัดเก็บรายได๎ตําง ๆ ของหนํวยงานแล๎วไมํสํงกองคลังของ
หนํวยงาน หรือรายงานการจัดเก็บรายได๎ไมํตรงตามความเป็นจริง หรือแก๎ไขใบเสร็จรับเงิน
หรือเอกสารการเงิน ให๎ตัวเลขมีจ านวนเงินน๎อยไปจากที่มีผ๎ูน าเงินมาช าระให๎แกํหนํวยงาน  

สัญญาณที่ 2 ปลอมแปลงเอกสารการเงิน แล๎วกระท าการเบิกเงินเกินกวําจ านวนท่ี
จํายจริง โดยเบียดบังเงินสํวนท่ีเบิกเกินไปเป็นประโยชน์สํวนตัว หรือปลอมแปลงเอกสาร
การเงินขึ้นมาใหมํโดยท าเป็นใบส าคัญคูํจําย แล๎วขอเบิกจํายเข๎าบัญชีของตนเอง  

สัญญาณที่ 3 มีการแก๎ไขตัวเลข ราคา และปริมาณในเอกสารใบส าคัญคูํจําย  
สัญญาณที่ 4 มีการเบิกจํายเงินซ้ าซ๎อน เชํน สํงเอกสารตัวจริงมาเบิกเงิน แล๎วยังท า

เอกสารมาเป็นหลักฐานการเบิกเงินอีก (โดยการถํายเอกสารเหมือนฉบับจริง)  
สัญญาณที่ 5 เบิกจํายงบประมาณ ท้ังท่ีผู๎รับจ๎างยังด าเนินการไมํเสร็จ หรือยังสํงมอบ

งานหรือด าเนินงานไมํเป็นไปตามท่ีก าหนดในสัญญา หรือหนํวยงานยังไมํได๎รับสินค๎า  

การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถเฝ้าระวังการทุจริตในเบื้องต้นได้ 
อย่างไร ? 
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สัญญาณที่ 6 มีการจัดท าเอกสารหลักฐานเท็จเพื่อใช๎เบิกเงินงบประมาณ เชํน การ
เบิกจํายเงินคําปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ท้ังท่ีไมํได๎มีการปฏิบัติงานจริง หรือการเบิกจําย
คํารักาาพยาบาลหรือคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการอันเป็นเท็จ เป็นต๎น  

สัญญาณที่ 7 การเบิกจํายน้ ามันเท็จ โดยมีการน ารถยนต์ของทางราชการไปใช๎
ประโยชน์สํวนตัว หรือเบิกจํายน้ ามันเชื้อเพลิงของทางราชการเพื่อน าไปใช๎กับรถยนต์สํวนตัว  

สัญญาณที่ 8 กระท าการแก๎ไขเพิ่มเติมตัวเลขแสดงจ านวนเงินตามเช็ค หรือในใบ
ถอนเงินให๎มียอดเงินเพิ่มขึ้น แล๎วน าไปเบิกถอนเงินจากธนาคารเพื่อเป็นของตนเอง  

สัญญาณที่ 9 สั่งจํายเช็คโดยไมํมีฎีกาและเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจําย 
หรือสั่งจํายเงินตามเช็คของหนํวยงาน โดยระบุจ านวนเงินในต๎นขั้วเช็คกับเช็คไมํตรงกัน 
รวมท้ังการถอนเงินจากธนาคารโดยไมํมีหนี้ท่ีต๎องช าระเพื่อไปใช๎ประโยชน์สํวนตน 

สัญญาณที่ 10 ปลอมลายมือชื่อผู๎มีอ านาจลงนามสั่งจํายเช็ค น าไปเบิกถอนเงินจาก
ธนาคารน าไปใช๎ประโยชน์สํวนตน 

 

 
 
 

กรณีตัวอยํางการทุจริตการเบิกจํายเงินโครงการ ดังนี้ 
สํวนราชการแหํงหนึ่งในจังหวัด ฮ. ได๎รับอนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการอบรม

ข๎าราชการในหนํวยงาน จากกรมต๎นสังกัด โดยหัวหน๎าสํวนราชการได๎ก าหนดจัดโครงการ
จ านวน 4 วัน ณ โรงแรมแหํงหนึ่งในจังหวัด ฮ. และแจ๎งวํามีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวน 200 
คน 

ข๎อเท็จจริงปรากฏวํา หัวหน๎าสํวนราชการมีการกระท าการทุจริต กลําวคือ มีการจัด
โครงการอบรมจริงแคํ 2 วัน แตํกลับเขียนโครงการเบิกเงินงบประมาณเต็มท้ัง 4 วัน และมี
พฤติการณ์การทุจริต ดังนี้ 

- การเบิกจํายคําอาหาร ระบุในโครงการวําจัดอาหาร 3 มื้อ เช๎า กลางวัน เย็น และ
อาหารวํางเช๎า – บําย แตํปรากฏข๎อเท็จจริงมีเพียงอาหารกลางวันและอาหารวํางเช๎า – บําย
แตํกลับเบิกคําอาหาร 3 มื้อ และอาหารวํางเช๎า – บําย และคําอาหารกลางวันท่ีจํายจริงให๎
ทางโรงแรมมื้อละ 150 บาทตํอคน แตํขอเบิก 200 บาทตํอคน สํวนมื้อเช๎ากับมื้อเย็นเบิกอีก
มื้อละ 200 บาท โดยให๎ทางโรงแรมออกเอกสารเท็จให ๎

- การเบิกจํายคําห๎องพัก จองจริงเพียง 25 ห๎อง ๆ ละ 900 บาท แตํกลับเบิกเป็น
จ านวน 50 ห๎อง ๆ ละ 900 บาท โดยให๎ทางโรงแรมออกเอกสารเท็จให๎ มีการปลอมลายเซ็น
ผู๎เข๎าพัก 

ตัวอย่างการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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- การเบิกจํายคําตอบแทนวิทยากร โดยข๎อเท็จจริงจํายคําวิทยากรท่ีมาบรรยาย
จ านวน 2 คน เป็นเงิน 6,000 บาท แตํกลับจัดท าเอกสารหลักฐานเท็จ โดยเบิกงบประมาณ
เป็นคําวิทยากรจ านวน 12,000 บาท 

ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู๎เข๎ารํวมจริง ๆ ไมํถึง 100 คน โดยใช๎วิธีการปลอม
ลายเซ็นผู๎เข๎ารํวม 

จากตัวอยํางดังกลําว ผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องต๎องรับผิดจากการทุจริตก็จะมีหัวหน๎าสํวนราชการ
และเจ๎าหน๎าท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการ ซึ่งนี่เป็นเพียงแคํตัวอยํางโครงการเดียว ท่ีได๎ท าให๎เงิน
งบประมาณของประเทึและภาาีของประชาชนต๎องตกไปอยํูในกระเป๋าของผู๎ทุจริต 

 
 
 

 

กรณ ี: การใช ้รถหลวง 

  ข๎าราชการหน ํวยงานของร ัฐแหํงหนึ่ง ได ๎น ารถยนต์สํวนกลาง ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มี
ไว๎เพ่ือกิจการอันเป็นส ํวนรวมของหนํวยงานไปใช ๎ในล ักาณะรถประจ าต าแหนํง โดย
ข๎าราชการดังกลําว จะโทรึัพท ์สั่งการพนักงานขับรถโดยตรง และให๎พนักงานขับรถเป ็นผู ๎
เก็บกุญแจไว๎ และยังให๎พนักงานขับรถ น ารถยนต์สํวนกลางไปร ับ-สํง ตนเองระหวําง
บ๎านพักกับหนํวยงาน ในชํวงเช ๎าและเย ็น โดยไมํมีการจัดทำเอกสารควบค ุมการใช๎รถตาม
ระเบ ียบทางราชการ ทำให๎ ไมํสามารถตรวจสอบได๎วํา ใช๎รถเพ่ืองานราชการหร ือไมํ หรือ 
เมื่อเสร็จส ิ้นการใช๎งานในแตํละ วันได๎น ารถมาเกบ็รักาาท ี่โรงเกบ็ภายในหนํวยงานหร ือไมํ 

กรณ ีนี้ ส านักงานตรวจเง ินแผํนด ิน ชี้มูลวํา : เป ็นการไมํปฏิบัติตามระเบ ียบ
สำน ัก นายกรฐัมนตร ีวําด๎วยรถราชการ พ.ึ. 2523 การกระทำท ุจริตและใช๎อ านาจหน ๎าท ี่
โดยมิชอบ กํอให๎เกิดความเสียหายแกํเงินหร ือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาึัยโอกาส
ท ี่ตนมีอ านาจ หน๎าท ี่ในการพิจารณาอนุม ัติใช๎รถยนต์สํวนกลาง แต ํกลับน ารถยนต์ไปใช๎ใน
ล ักาณะท ี่เป ็นรถ ประจ าสํวนตัว 

“การใช้้รถยนต์ไป-กลับ้ที้่พักเป้ นประจ าส้่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั้น ๆ้หร้ือ
ใช้้รถยนต์ไปในสถานท้ี่อ่ืน เช้่น้ไปร้ับประทานอาหารกลางวัน หรือไปทำธุระส่วนตัว้ถือ
ว่าเป้ น้การใช้รถยนต์โดยไม่เป้ นไปตามระเบ้ียบของทางราชการ และเป็นการกระทำการ
ทุ้จริต้ซึ่งต้้อง้ถูกดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัย นอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิด
แล้ว เจ้้าหน้าท้ี่พ้ัสดุ้เจ้้าหน้าท้ี่ฝ่ายการเง้ิน้และผู้อนุมัติเบ้ิก-จ่าย ค้่าน้ าม้ัน้ก จะถูก
ด าเนินการทางว้ินัยด้วย รวมท้ั้ง้เร้ียกเงินค้่าน้ ามันท้ั้งหมดค้ืนราชการ” 

หากมีความจ าเป ็นท ี่จะใช ๎นอกเหนือจากภารกิจท ี่ได ๎รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะ
ได ๎รับ อนุญาตเป ็นหนังสือกํอน เพ่ือไมํใหเ๎กิดความเส ียหายในภายหน๎า 

 

  ข๎อมูลจาก https://www.thairath.co.th/content/838509 เขา๎ถึงเม ื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2560 

 
 

กรณีตัวอย่างอื่น ๆ  .... 
 

http://www.thairath.co.th/content/838509
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กรณี : การใช ้ความสัมพันธ์ส่วนต ัวโดยม ิชอบ ? 

นายยานประมุข้ได ๎รับการเสนอราคาพ ิเึาส าหรบัคําประกันรถยนต์ใหมํ 30 ค ัน
ของ หนํวยงานท ี่รับผิดชอบอยูํ จากนายเสนอ ลูกพ่ีลูกน๎องของเขา พร๎อมข๎อเสนอการบร ิการ
ประกัน รถฟรีให๎กับรถยนต์สํวนบุคคลของนายยานประมุข 

ถ๎าท ํานเป็นนายยานประมุข ... ทํานจะต ัดสินใจอย ํางไรตํอไป 
 

นายยานประม ุข สมควรแยกแยะเร ื่องส ํวนต ัวออกจากต าแหน ํงหน ๎าท ี่ ต ๎องไม ํร ับข ๎อเสนอ
จากนายเสนอ และให ๎นายเสนอส ํงเร ื่องตามขั้นตอนปกติ และนายยานประม ุขควรแจ ๎ง
ห ัวหน ๎าส ํวน ราชการว ําอาจม ีส ํวนได ๎เส ียในกรณ ีนี้ จ ึงไม ํร ับการแต ํงต้ังให ๎เป ็นเจ ๎าหน ๎าท ี่/
กรรมการในการ ด าเน ินการใด ๆ และหากนายเสนอเป ็นผู ๎ชนะการเสนอราคาขึ้นมา และ
ยังจะให ๎บริการประก ัน รถฟรีอ ีก ถึงแม๎วํานายยานประมุขจะสามารถรับของจากนายเสนอ
ได๎ตามธรรมจรรยาจากความ เป ็นญาติ แต ํก็ควรแจ๎งหัวหน๎าส ํวนราชการให๎พิจารณาเพ่ือ
ปูองกันตนเองไว๎อีกระด ับหนึ่งด๎วย 
 
 
 
 
 
กรณี : ของขวัญปีใหม ่ 

นายพรป้ีใหม่ ผู๎ประมูลงานสร ๎างตึกส านักงานของสถานท ี่ราชการแหํงหนึ่ง 
เด ินทางมา เพ ื่ออวยพรปีใหมํให๎ก ับนายอ านวยในฐานะรองอธิบดี  ผู๎ดูแลโครงการการสร ๎าง 
ตึกท่ีนายพรป ีใหมํ เคยประมูลได ๎ นายพรป ีใหม ํยื่นกระเช ๎าผลไม๎ พร๎อมก ับคะยั้นคะยอให๎ 
นายอ านวยร ับซองเงินสด ที่เป ็นสินน้ าใจเล ็กน๎อยส าหร ับเพ่ือน ๆ ข ๎าราชการในส ํวนท ี่ดูแล 
โครงการนี้ให๎น าไปแบํงกัน 

หากทํานเป ็นนายอ านวย ... ท ํานจะตัดสินใจอยํางไรตํอไป 
 

ตามประมวลจร ิยธรรมฯ ข ๎อ 6 (1) “ข ๎าราชการต ๎องละเว ๎นจากการแสวงประโยชน ์ 
ท ่ีม ิชอบ โดยเฉพาะไม ํเร ียกร ๎องหร ือยอมร ับของขว ัญของตนเอง ร ับให ๎ญาติ หร ือให ๎คนอ ื่น
ร ับแทนตน  ไมํวําจะกํอนหรือหลังการปฏิบัติหน๎าท ี่ ยกเว ๎นเป ็นการให ๎โดยธรรมเน ียม
ปฏ ิบ ัติ หร ือท ี่ให ๎ตามประเพณ ีอย ํางเหมาะสมแก ํบ ุคคลท ั่วไป” โดยเฉพาะกรณ ีนี้เป ็นการให๎ 
“เง ินสด” ด ๎วย จงึไม ํควร รับไว๎ ไมํวําเงินในซองนั้นจะมากกวํา 3,000 บาท หรือไมํ 
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กรณี :  เพราะหน้าตาดี ? 

นายปัญหา้ผู๎อ านวยการสำนักในสํวนราชการแหํงหนึ่ง รับ พริ้มพราว เขา๎เป ็นราชการ 
ในหนํวยงานของเขา ด๎วยความท ี่ พริ้มพราว้เป ็นคนหน๎าตาดี คุยเกํง มีความสามารถ จ ึงเป ็นท ี่ 
ชื่นชอบของข๎างราชการหนุํม ๆ ในหนํวยงานหลายคน รวมถึงนายปัญหา้ท ี่ให ๎ความสนิทสนม 
และปฏิบัติเกินกวําการเป ็นหัวหน๎าและลูกน๎อง ตํอมาไมํนาน พริ้มพราว ได ๎รับการพิจารณาปรับ 
ขึ้นเงินเดือนจนเป็นท ี่ผิดส ังเกต เพราะยังไมํมีผลงานเป ็นท ี่ประจักา์ สรา๎งความงงงวยให๎กับเพ ื่อน 
รวํมงานเป ็นอยํางมาก ... 

 
ตามประมวลจร ิยธรรมฯ ข ๎อ 6 (2) ข ๎าราชการต ๎อง “ไม ํใช ๎ต าแหน ํง หร ือกระท าการท ี่เป ็นค ุณ 
หร ือเป ็นโทาแกํบ ุคคลใด เพราะม ีอคต ิ” แม๎ในข๎อนี้จะไม ํชัดเจนว ํานายปัญหา และพริ้มพราว มี 
ความส ัมพ ันธ ์ก ันฉ ันท ์ชู ๎สาวหร ือไมํ แต ํการท ี่พริ้มพราวได ๎ร ับการปร ับขึ้นเง ินเด ือนมากผ ิดปกต ิ
ย ํอมส ํงผลกระทบต ํอการขึ้น เง ินเด ือนของผู ๎ ใต ๎บ ั งค ับบ ัญชาคนอ่ืน ซ่ึงอาจร ๎องเร ียนต ํอ 
ผู ๎บ ังค ับบ ัญชาท ี่เหน ือขึน้ไป หร ือร ๎องไปย ังคณะกรรมการพ ิท ักา ์ระบบค ุณธรรม เพ่ือให ๎พ ิจารณา 
ความไม ํเป ็นธรรมด ังกล ําวได๎ และนายปัญหาอาจถ ูกร ๎องเร ียนเร ื่องการข ัดก ันแห ํงผลประโยชน์ 
และการฝุาฝืนประมวลจรยิธรรม อันเป็นโทาทางวินัยได ๎ 
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มาร่วมรู้รักษ์สุจริต........กันเถอะ 
 

 เมื่อทํานได๎อํานคูํมือเลํมนี้จบแล๎ว หลายทํานจะเห็นได๎วําเรื่องของผลประโยชน์ทับ
ซ๎อนไมํใชํเรื่องไกลตัวของข๎าราชการและหรือเจ๎าหน๎าท่ีภาครัฐ ไมํวําจะสังกัดหนํวยงานใด 
ทํานถูกคาดหวังให๎ปฏิบัติหน๎าท่ี และตัดสินใจโดยปราึจากอคติ ทํานถูกคาดหวังไมํให๎
แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี
รัฐจัดให ๎

 แม๎วํานโยบายของหนํวยงานหลายแหํง จะอนุญาตให๎รับของขวัญได๎ ซึ่งถือวําเป็นของ
ท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตํอยํางไรก็ตาม ควรมีขอบเขตในการรับอยูํเสมอ การฝุาฝืน
ขอบเขตด๎วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไมํเหมาะสม จะน าไปสูํความเสี่ยงตํอการ
ทุจริต และท าลายชื่อเสียงของทําน รวมท้ังองค์กรของทํานเอง 

 แตํอาจมีข๎อสงสัยวําแล๎วจะเริ่มตรงไหนดี ข๎อมูลความผิดปกติท่ีทุกทํานเจอจะสํง
ข๎อมูลให๎กบัผู๎บังคับบัญชาทราบได๎อยํางไร ควรมีองค์ประกอบดังนี้ (เป็นอยํางน๎อย) 

 ใคร ( who )  คือ การระบุให๎ชัดเจนถึงตัวบุคคล ท่ีการกระท าอยูํในขํายได๎รับ
ผลประโยชน์ทับซ๎อน 

 ท าอะไร ( what )  คือ การระบุพฤติการณ์ท่ีกํอให๎เกิดหรือสร๎าง เพื่อให๎ได๎รับ
ผลประโยชน์ทับซ๎อนในเรื่องนั้น ๆ หากมีรูปภาพ หรือเอกสารประกอบ ด๎วยก็จะดีมาก 

 ที่ไหน ( where )  คือ การระบุสถานท่ีเกิดเหตุให๎ชัดเจน 

 เมื่อไร  (when )  คือ การระบุวันท่ี/ชํวงเวลาเกิดเหตุ ท่ีกํอให๎เกิดหรือสร๎าง เพื่อให๎
ได๎รับผลประโยชน์ทับซ๎อนในเรื่องนั้น ๆ  

 เพราะเหตุใด ( why )  คือ การอธิบายให๎เห็นถึงสาเหตุวํา เหตุใดจึงสํงข๎อมูลให๎
ผู๎บังคับบัญชา  การกระท าดังกลําวสํงผลกระทบตํอทํานหรือองค์กรอยํางไรบ๎าง 

 พอทราบรายละเอียดกันครําว ๆ แล๎วนะคะ.... 

 มารํวมสร๎างความึรัทธาและเชื่อมั่นแกํสังคม ในการบริหารงานองค์กรของเราด๎วย
ความซื่อสัตย์สุจริต อยํางโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ พร๎อมรับผิดชอบ และตํอต๎านการ
ทุจริตทุกรูปแบบไปด๎วยกัน .... 
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1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) 
- สํงข๎อร๎องเร ียนหรือร ๎องเร ียนด๎วยตนเองได๎ที่ 

ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 , รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2 
ผู๎อ านวยการกลุํมทุกกลุํม  

- ผํานทางไปราณีย์ ..... 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2
ต าบลหนองโรง  อ าเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุรี 71140 

- ทางโทรึัพท์  0 3457 9234 , 0 3457 9127 

2. ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 
  - เลขที่ 11/11-12   หมูํ 2 
   ต าบลทําล๎อ    อ าเภอทํามํวง    
    จังหวัดกาญจนบุรี    71000 

 - ทางโทรึัพท ์  0 3460 4139 , 0 3460 4140 

3.  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 -  ึาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น5 
    ถนนแสงชูโต  ต าบลปากแพรก   อ าเภอเมือง   71000 
 -  ทางโทรึัพท์  0 3451 5208    โทรสาร  0 3451 5208 

4. ส านักงานผ ู้ตรวจการแผ ่นดิน 
- ส านักงานตรวจเงินแผํนดินจังหวัดกาญจนบุรี 

ึาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (หลังเกํา) 
ถนนแสงชูโต  ต าบลปากแพรก  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี   71000 

- ทางโทรึัพท ์ 0 3451 5655 - 6  โทรสาร 0 3451 5656 
 

 

หากทา่นพบเห ็นและมหีลักฐานที่ทำให้มั่นใจวา่ เจ้าหน้าทีข่อง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

ทุจริต และปฏบิ ัติหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ของตนเอง  
ซึง่ส่งผลใหเ้กิดความเสยีหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม  

ท่านสามารถประสานเพ่ือให้ขอ้มูลกับหนว่ยงานได้ดังนี ้
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 
ที่  73 /2561 

เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 

                                            ...................................................................... 

                 ด๎วยส านักงานเขตพื้นที่การึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 จะด าเนินงานการจัดท าแผน ปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนด าเนินการภายใต๎โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานึึกาา ซึ่งสอดคล๎องกับยุทธึาสตร์ชาติวําด๎วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ึ. 
2560-2564) และเป็นไปตามแนวทางการจัดท างบประมาณ ในลักาณะบูรณาการเชิงยุทธึาสตร์ ประเด็นการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ึ. 2561 ภายใต๎แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด๎วย 1) สร๎างจิตส านึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 2) สร๎างกลไกปูองกันการทุจริต และ 3) เสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต 
              ดังนั้น เพื่อให๎การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การึึกาา
ประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ   จึงขอแตํงตั้งคณะกรรมการ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี  เขต 2  โดยให๎มีอ านาจหน๎าที่  
ดังตํอไปนี้ 
 1. นายอาดุลย์  พรมแสง  ผู๎อ านวยการ สพป.กาญจนบรุี เขต 2           ประธานกรรมการ 
 2. นายปกรณ์  มํวงเจริญ       รองผู๎อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2      รองประธานกรรมการ 
 3. นายคุณาพิชึน์  แซมสมีํวง  รองผู๎อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2      รองประธานกรรมการ 
 4. นายอารักา์  วิเึาสิงห ์  รองผู๎อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2      รองประธานกรรมการ 
 5. นายนิพนธ์  ภัทรวังส์  รองผู๎อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2      รองประธานกรรมการ 

6. นางพรกมล  ปลาอํอน  รองผู๎อ านวยการ สพป.กาญจนบรุ ีเขต 2      รองประธานกรรมการ 
 7. นายประคอง   บัวปรอท  ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทึ ติดตามและประเมินผลฯ           กรรมการ 
 8. น.ส.กมลวรรณ  พลอยม ี  ผู๎อ านวยการกลุํมอ านวยการ                    กรรมการ 
 9. น.ส.ไอยรินณ์  จันทร์แยม๎  ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการึึกาา         กรรมการ 
 10. นายแมน  ค าวงา์  ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
 11. นางชนาฏนันช์ ึักดิ์สุนทร ผู๎อ านวยการกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์        กรรมการ 
 12. น.ส.สุรางค์  ธิตินลินิธิ     ผู๎อ านวยการหนํวยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
 13. นายอุดม  สืบบุก  ผู๎อ านวยการึูนย์เทคโนโลยฯี           กรรมการ 
 14. น.ส.จินตนา  สุขสมแดน  ึึกาานิเทึก์ช านาญการพิเึา          กรรมการ 
 15. น.ส.สุภาพ  จัดละ  ึึกาานิเทึก์ช านาญการพิเึา          กรรมการ 
 16. น.ส.อุบลึรี   ฟักจีน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเึา          กรรมการ
 17. นางธิดารัตน์   ภัทรวังส ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             กรรมการ 
 18. นางนราทิพย์  สอาดเอี่ยม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเึา           กรรมการ 

19. น.ส.อินทิรา  ชิวปรีชา  ผู๎อ านวยการกลุํมนโยบายและแผน          กรรมการ 
20. นางมุครินทร์  บุาภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  ึึกาาและวิเคราะห์ข๎อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ๎อน และ
จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ติดตาม ประเมินผลและจัดท ารายงานตามแผนแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต เสนอตํอผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 
            ทั้งนี้ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้ง ปฏิบัติหน๎าที่ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและบังเกิดผลดี
ตํอทางราชการ 
             
                                      สั่ง  ณ   วันท่ี  28  กุมภาพันธ์   พ.ึ.   2561 
                          

         
(นายอาดุลย์    พรมแสง) 

ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาาสงขลา เขต 3 ปฏิบัติราชการในต าแหนํง 
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการึึกาาประถมึึกาากาญจนบุรี เขต 2 
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