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ค ํา น ํา  

น โยบายร ัฐบ าลป จ จ ุบ ัน ภ าย ใต ก า ร น ํา ข อ ง พล เอกป ระย ุท ธ  จ ันทร โอช า  ผล ักด ัน ให ก ารป อ งก ัน และ 
ปราบปรามท ุจร ิต เป น วาระแห งช าต ิ ไ ด ก ํา หนดน โยบาย ให ด ํา เน ินการต ามย ุท ธศาสตร ช าต ิว าด วยการป อ งก ัน และ 
ปราบปรามการท ุจร ิตระยะท ี่ 3 (พ.ศ .2560  - 2564) รวมท ั้งสน ับสน ุนการใช เคร ื่อ งม ือการประเม ินค ุณ ธรรมและ 
ความโปรงใสการดําเนินงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

เพ ื่อ ป องก ันป ัญหาจากการท ุจร ิตคอร ร  ัปช ั่นท ี่เก ิดข ึ้น ในระบบราชการย ุคป จจ  ุบ  ันส วนใหญ   ซ ึ่ง เก ิดจา ก 
ผลประโยชนขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐ/ 
ข าราชการ  หร ือท  ี่เร  ียกก  ันว า “ผลประโยชน ท  ับซ อน ” จ ึงถ ือ ได ว  าป  ัญ ห าการม  ีผลประ โยชน ท  ับซ อน เป  ็นการท ุจ ร  ิต 
คอร ร  ัป ช ั่น ประ เภทห น ึ่ง  เพราะ เป  ็นก ารแสวงหาผ ลประโยชน  ส  วนบ  ุคคลโดยการละ เม  ิดต อกฎห มายหร ือจ ร  ิย ธ รรม 
ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีการงาน ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจ ในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําให 
เจ าหน าท  ี่ร  ัฐ เก  ิดการละท ิ้ง ค ุณ ธรรม จร ิยธรรมในการปฏ  ิบ  ัต  ิห น าท  ี่ส าธารณ ะขาดความ เป  ็นอ ิสระ  เก  ิดความ โลภ ใน 
ผลป ระโยชน ส  ว น ตน ท ํา ให  ข าดความ เป  ็น กล างและความ เป  ็น ธรรม  จน ส งผ ลกระทบ ต อป ระ โยชน ส าธารณ ะ ขอ ง 
ส วนรวม  และท ํา ให  ป ระโยชน หล  ักของหน วยงาน  องค กร สถาบ ันและส ังคม หร ือช ุมชน  ต องส ูญ เส ีย ไปไม ว  าจะ เป  ็น  
ผลประโยชน ทางการเง ินและทร ัพยากรต างๆ  ค ุณภาพการให บร ิการ  ความเป ็นธรรมในส ังคม รวมถ ึงส  ูญ เส ียค ุณ ค า 
อ่ืนๆ ของการเปนเจาหนาท่ีรัฐ/ขาราชการอีกดวย 

 เ ท ศ บ า ล ต ํา บ ล บ า น เ พ ช ร  อ ํา เ ภ อ บ ํา เ ห น ็จ ณ ร ง ค   จ ัง ห ว ัด ช ัย ภ ูม ิ เป น อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ ิ่น ท ี่ใ ห 
ค ว า ม ส ํา ค ัญ ในการต ิดตาม  ควบค ุม  และด ูแล ให ค ณ ะ ผ ูบ ร ิห า ร  ส ม า ช ิก ส ภ า เ ท ศ บ า ล  พ น ัก ง า น เ ท ศ บ า ล  ข าราชการ  
ล ูกจ างในส ังก ัด ให ปฏ ิบ ัต ิ ตามมาตรฐาน  จร ิยธรรมท ี่ได หนดไว ในประมวลจร ิยธรรม   จ ึงได จ ัดท ํา ค ูม ือการปฏ ิบ ัต ิงาน
ก า ร ป อ ง ก ัน ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ท ับ ซ อ น  (Conflict of Interest)  ฉบับนี้ข้ึน มีสาระสําคัญเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
ท้ังในสวน ความหมาย รูปแบบ แนวทางการปองกัน ผลประโยชนทับซอน กลไกการบังคับใช และบทลงโทษ เพ่ือ
เผยแพร ความร ู เก ี่ยวก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน  ให ก ับ เจ าหน าท ี่ และผ ูปฏ ิบ ัต ิงาน  ได ร ับทราบและน ํา มาย ึดถ ือ เป นแนวทาง  
ในการปฏ ิบ ัต ิงาน   พรอมท ั้งหล ีกเล ี่ย งม ิให เก ิดการฝ าฝ น  มาตรฐานจร ิยธรรมท ี่ก ํา หนดไว   เพ ื่อ เสร ิมสร างจร ิยธรรมใน 
ห น วย งาน  และย ัง เป น ก าร เผ ย แพ รภ าพ ล ักษ ณ ท ี่ด ี ของห น ว ย งาน ให เป น ท ี่ย อม ร ับ ข อ งส ังค ม   อ ัน จะ น ํา พ า ไป ส ู 
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค และกอใหเกิดประโยชน สูงสุดตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติบานเมืองตอไป 
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การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงกวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศเปนมากและเปนอุปสรรคสําคัญ 

ตอการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนการทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน 
การจ ัด ซ ื้อ จ ัด จ า ง   ใน ป จ จ ุบ ัน ได ป ร ับ เป ล ี่ย น เป น การท ุจ ร ิต ท ี่ม ีค ว าม ซ ับ ซ อน ม ากข ึ้น  ต ัวอย า ง เช น  การท ุจ ร ิต เช ิง 
นโยบาย  การท ุจร ิตข ามแดนข ามชาต ิ  ซ ึ่งเช ื่อมโยงส ูอาชญากรรมอ ื่นๆ  มากมายและส งผลกระทบทางลบ ในวงกวาง 

ประเทศไทยมีความพยายามแกไขปญหาการทุจริต โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกันสรางเครื่องมือ 
กลไก และกําหนดเปาหมายสําหรับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแตชวงป พ.ศ. 
2551  จนถ ึงป จจ ุบ ัน   การด ํา เน ิน งาน ได ส ร างความต ื่น ต ัวและ เข ามาม ีส วน ร วมในการป อ งก ันและปราบปราม การ 
ท ุจร ิตตามบทบาทของแต ละหน วยงาน  จ ึงม ีความจ ํา เป น อย างท ี่จ ะต องปร ับฐานความค ิดและสร างความตระหน ัก  
รูใหทุกภาคสวนของสังคม 

สําหรับประเทศไทย กําหนดทิศทางการปองกันและปราบการทุจริตซ่ึงมีความสอดคลองกับสถานการณ 
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงการสรางความตระหนักในการประพฤติปฎิบัติตนของคนใน 
สังคมดวยความซ่ือสัตยสุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเปนตัวแบบท่ีดี สาระสําคัญท่ีเทศบาลตําบลบานเพชร
ไดเชื่อมโยงสําหรับทิศทาง การปองกันและปราบปรามการทุจริต มีดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
2.  วาระการปฏิรูปท่ี 1 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สภาปฏิรูปแหงชาติ 
3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท 12 (พ.ศ.2560–2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6.  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 3 

(พ.ศ.2560-2564) 
7.    มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต เทศบาลตําบลบานเพชร  

ร ัฐ ธรรมน  ูญ แห งราชอาณ าจ  ัก ร ไท ย พ .ศ .2560 หมวดท ี่ 4 ข อ  10 ก ํา หนดหน  าท ี่ข องป วงชน ช าว ไท ย 
ว า “...ม ีหน าท ี่ไม ร วมม ือหร ือสน ับสน ุนการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบท ุกร ูปแบบ ”  ถ ือได ว าเป  ็นค ร ั้ง แรกท ี่ร ัฐธรรมน  ูญ  
ได ก ํา หน ดให การป  อ งก  ัน และปราบปรามการท  ุจร ิต เป  ็น หน าท ี่ข อ งป ระช า ชน ชาวไทยท  ุกคน  น อกจากน ี้ ย  ังก ํา ห น ด 
ช  ัด เจน ในหน า ท ี่ข องร  ัฐ  หมวด ท ี่ 5 มาตรา ๖ ๓  ว า “... ร ัฐต องส ง เส ร  ิม สน  ับ สน  ุน  และให ค วามร ู แก ป ระชาชนถ  ึง 
อ ันต รายท ี่เก  ิด จากก ารท  ุจร ิต แล ะประพ ฤต  ิม  ิช อบ ท ั้ง ในภ าคร ัฐ และภ าค เอกช นแ ละจ  ัด ให ม  ีม าต รก ารแล ะกล ไก ท ี่ม ี 
ประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาวอยางเขมงวด รวมท้ังกลไกในการสงเสริมให 
ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตานหรือชี้เบาะแส โดยไดรับความคุมครองจากรัฐ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผนดิน รัฐตองเสริมสรางใหประชาชนไดร ับบริการที่สะดวก 
ม  ีป ระส  ิทธ  ิภ าพ ท ี่ส ํา ค  ัญ ค  ือ ไม เล  ือกป ฏ  ิบ  ัต  ิตามห ล  ักการบ ร ิห ารก  ิจการบ  าน เม  ืองท ี่ด ี  ซ ึ่ง ก ารบร ิห ารงาน บ  ุคคล ขอ ง 
หนวยงานของรัฐตองเปนไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ อยางนอยตองมีมาตรการปองกัน 

บทที ่1 
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ม ิให ผ ู  ใด ใช อ ํา น าจ ห ร ือ ก ร ะ ท ํา ก า ร โด ย ม ิช อ บ ท ี่เป  ็น ก าร แ ท รก แ ซ งก ารป ฏ ิบ  ัต  ิห น า ท ี่ห ร ือ ก ร ะ บ ว น ก าร แ ต ง ต ั้ง
หรือการพิจารณาความดีความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ และรัฐตองจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให 
หนวยงานของรัฐ ใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีในหนวยงานนั้นๆ ซ่ึงตองไมต่ํากวา 
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว การท่ีรัฐธรรมนูญไดใหความสําคัญตอการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการ 
บร ิห ารบ  ุคคลท ี ม  ีค  ุณ ธรรมน ั้น   ส  ืบ เน ื อ งม าจากช ว งร ะยะเวล าท  ี่ผ  าน มา  ได  เก  ิดป  ัญ หาท  ี่เก ี ยวข  อ งก  ับ การบ ร  ิห า ร 
บุคคล มีการโยกยายแตงตั้งอยางไมเปนธรรม บังคับหรือช้ีน ทําใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ปฏิบัติงาน 
โดย ไม ย ึดม ั่น ใน หล  ักผลประโยชน แห งร  ัฐ รวมถ  ึงการม ุ ง เน  น การแสวงหาผลประโยชน   ให ก  ับตน เอง  รวมถ  ึงพ วก  
พ  อ ง   รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงไดมีความพยายามท่ีจะแสดงใหเห็นอยางชัดเจน วา 
ตองการ สรางป ร ะ ส  ิท ธ  ิภ า พ ใ น ร ะ บ บ ก า ร บ ร  ิห า ร ง า น ร า ช ก า ร แ ผ  น ด  ิน แ ล ะ เจ  า ห น  า ท  ี่ข อ ง ร  ัฐ  ต  อ ง ย  ึด ม  ั่น
ในหล ักธรรมาภ ิบ าล และ มคี ุณธรรมจร ิยธรรม ตามท ี่ก ํา หนดเอาไว  

วาระการปฏิรูปที่ 1 การปองกันและปราบปรามการทุจร ิตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิร ูป 
แหงชาติ สภาปฏิรูปแหงชาติในฐานะองคกรที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการปฏิรูปกลไก แล ะ ป ฏ ิบ  ัต  ิง าน  
ด าน การบ ร ิห าร ราชก ารแผ น ด  ิน  ไดมีขอเสนอเพื่อปฏิรูปดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ เพ ื อ แก ไข ป  ัญ ห าด ังก ล า ว ให  เป  ็น ร ะ บ บ ม ีป ระส ิท ธ ิภ าพ ย ั่ง ย  ืน เป  ็น ร ูป ธ ร รม ป ฏ ิบ  ัต  ิได     ส อด ค ล อ งก  ับ  
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอใหมียุทธศาสตรการแกไขปญหา 3 ยุทธศาสตร ประกอบ 
ดวย (1) ยุทธศาสตรการปลูกฝง “คนไทยไม โกง ” เพื่อปฏิร ูปคนใหมีจ ิตสํานึก สรางจิตสํานึกที่ต ัวบ ุคคล 
ร ับผ ิดชอบช ั่ว ด ี อะไรควร ท ํา อะไรไม ควร ท ํา   มองว าการท ุจร ิต เป  ็น เร ื่อ งน าร ัง เก ียจเป  ็นการเอาเปร ียบส ังคมและส ังคม 
ไมยอมรับ (2) ยุทธศาสตรการปองกันดวยการเสริมสรางสังคมธรรมาภิบาล เพ่ือเปนระบบปองกันการทุจริต เสมือน 
การสรางระบบภูมิตานทานแกทุกภาคสวนในสังคม และ (3) ยุทธศาสตรการปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและ 
กระบวนการจัดการตอกรณีการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ ใหสามารถเอาตัวผูกระทําความผิดมาลงโทษได ซ่ึงจะทําให 
เก ิดความเกรงกล ัวไม กล า ท ี่จะกระท ํา การท ุจร ิตข ึ้นอ ีกในอนาคต 

ย  ุท ธ ศ าส ต ร ช าต  ิร ะย ะ 2 0 ป  (พ .ศ . 2 5 6 0 -2 5 7 9 )  ส ภ าป ฏ ิบ  ัต  ิก ารป ฏ  ิร  ูป ป ระ เท ศ ได ก ํา ห น ด ให  
กฎหมายว าด วยย  ุทธศาสตร ชาต ิ และก ํา หนดให หน วยงานของรัฐทุกหนวยงานนํายุทธศาสตรชาติ  แผนพัฒนาดาน 
ตางๆ มาเปนแผนแมบทหลักในการกําหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตรชาติดังกลาว เปน 
ยุทธศาสตรท่ียึดวัตถุประสงคหลักแหงชาติ เป  ็นแม บทหล  ัก  ท  ิศทางการด านการป องก ัน  และปราบปรามการท  ุจร  ิต 
การส ร างความ โปร งใส และธรรมาภ  ิบ าล ใน  การบร ิห ารราชการแผ นด ิน  ของหน วยงาน  ภาคร ัฐท ุกหน วยงานจะถ  ูก
ก ํา หนดจากย ุทธศาสตร ชาต ิ 

ร ัฐ บ า ล ไ ด วางกรอบย ุทธศาสตร ชาต ิในระยะ   20   ป  โดยม ีกรอบว ิส ัยท ัศน ว า  “ประเทศไทยม ีความม ั่น ค ง 
ม ั่งค ั่ง ย ั่งย ืน  เป นประเทศพ ัฒนาแล ว ด วยการพ ัฒนาตามหล ักปร ัชญ าของเศรษฐก ิจพอเพ ียง” คต ิพจน ประจ ํา ชาต ิว า  
“ม ั่น คง ม ั่งค ั่ง ย ั่งย ืน  ” ประกอบด วย  6  ย ุท ธศาสตร  ค ือ  ย ุท ธศาสตร ท ี่ 1 ความ  ม ั่น คง ย ุท ธศาสตร ท ี่ 2  การสร า ง  
ความสามารถในการแข งข ัน ย ุทธศาสตร ท ี่ 3 การพ ัฒนาและเสร ิมสร างศ ักยภาพคน ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางการเติบโตบน ค ุณ ภาพช ีว ิตท ี่เป นม ิต ร  ต อ  
ส ิ่งแวดล อม  และย ุท ธศาสตร ท ี่ 6  การปร ับสมด ุล และพ ัฒ นาการบ ร ิห ารจ ัด ก ารภ าคร ัฐ   โดยในย ุท ธศาสตร ท ี่ 6  น ี้ 
กําหนดกรอบแนวทางท ี่ส ํา ค ัญ  6  กรอบแนวทาง ได แก  (1 ) การปร ัปบร ุงการบร ิหารจ ัดการรายไดและ รายจาย ของ 
ภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุง บทบาทภารกิจ และ 
โครงสรางของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดท่ีเหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการ แบบบูรณาการ (5) 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6 ) การต อต านการ  ท ุจร ิต  
และประพฤต ิม  ิชอบ (7 ) การปร ับปร ุงแก ไขกฎห มาย ระเบ  ียบ  และข อบ  ังค ับ ให ม  ีความ ช  ัด เจน ท ัน สม ัยเป  ็น ธ ร รม 
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แ ล ะ ส อ ด ค ล  อ ง ก  ับ ข  อ บ  ัง ค  ับ ส า ก ล ห ร  ือ ข  อ ต ก ล ง ร ะ ห ว า งป ร ะ เท ศ  ต ล อ ด จ น  พ  ัฒ น าห น วย งาน  ภาคร ัฐ  และ  
บ ุคลากรท ี่ม ีหน าท ี่เสนอความ เห ็นทางกฎหมายให ม ีศ ักยภาพข อตกลงระหว างประ เทศ ตลอดจนพัฒนาหนวยงาน 
ภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดในยุทธศาสตรท่ี 6 
การบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐ  การป องก ันการท ุจร ิตและประพฤต ิม ิชอบและธรรมาภ ิบาลในส ังคมไทย ในย ุทธศาสตร น ี้ 
ได ก ํา หนดกรอบแนวทางการการป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตและคอร ร ัปช ั่น   ม ุง เน นการส ง เสร ิมและพ ัฒ น า 
ปล ูกฝ งค าน ิยม  ว ัฒนธรรม  ว ิธ ีค ิดและกระบวนท ัศน ให คนม ีความตระหน ัก  ม ีความร ูเท าท ันและม ีภ ูม ิต านทาน  ตอ 
โอกาส และการชักจูงใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่นและมีพฤติกรรมไม ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบ รวมท้ัง 
สน ับสน ุน ท ุกภ าคส วน ในส ังคม ได เข าม าม ีส วน ร วม ใน การ  ป องก ัน   ปราบรามการท ุจ ร ิต   และม ุง เน น ให เก ิด ก าร 
ส งเสร ิมธรรมาภ ิบาลในภาคเอก ชน  เพ ื่อ เป นการต ัดวงจรการท ุจร ิตระหว างน ักการเม ือง  ข าราชการ และน ักธ ุรก ิจ  
ออกจากกัน ท้ังนี้ การบริหารงานของสวนราชการจะตองมีความโปรงใสและตรวจสอบได 

โม เดลประเทศ ไทยส ูค ว ามม ั่น ค ง  ม ั่ง ค ั่ง  และย ั่งย ืน  ( Thailand  4 .0 )  เป  ็น โม เดลท ี่น  อมน ํา หล  ักป ร ัชญ า 
ของเศ รษ ฐก ิจ พ อ เพ  ีย งม า เป  ็น แน วค  ิด ห ล  ัก ใน การบ ร ิห ารป ระ เทศ ถอดรห  ัสออกมาเป  ็น  2  ย  ุทธศาสตรสําค  ัญ  ค ือ 
(1) การสรางความเขมแข็งจากภายใน ( Strength from Within) และ (2) การเช ื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ในยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เนนการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเนนการพัฒนา 
ท่ี สมดุลใน 4 มิติ มติท่ีหยิบยกคือการยกระดับศักยภาพและคุณคาของมนุษย ( HumanWisdom) ดวยการพัฒนา 
คนไทยใหเปน“มนุษยท่ีสมบูรณ”ผานการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศนการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางแรงบันดาลใจ บ ม เพ าะ  
ความค ิดสร างสรรค  ปล ูกฝ  ังจ  ิตสาธารณ ะ ย  ึดประโยชน  ส วนรวมเป  ็นท ี่ต ั้ง  ม ีความซ ื อส  ัตย  ส  ุจร ิต ม ีว  ิน  ัย ม ีค  ุณ ธรรม  
จ ร  ิย ธ ร ร ม  ม  ีค ว า ม ร  ับ ผ  ิด ช อ บ  เน  น ก า ร ส ร  า ง ค  ุณ ค  า ร  ว ม  แ ล ะ ค  า น  ิย ม ท  ี่ด ี ค  ือ  ส  ัง ค ม ท  ี่ม  ีค ว า ม ห ว  ัง  ( Hope) 
สังคมท่ีเปยมสุข (Happiness) และสังคมท่ีมีความสมานฉันท (Harmony) 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) ก ํา หนดว ิส ัยท ัศน  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท ั้งชาต ิต านท ุจร ิต”(Zero Tolerance & Clean Thailand) 
กําหนดย ุทธศาสตร หล ักออกเป น  6  ย ุทธศาสตร  ย ุทธศาสตร ท ี่ส ํา ค ัญ ค ือย ุทธศาสตร ท ี่ 1 สร างส ังคมท ี่ ไมทนตอ การ 
ทุจริต เปนยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมใหเกิดภาวะ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่ม 
ตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม สรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต ปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย 
สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม ปลูกฝงความคิดแบบ Digital Thinking ให 
สามารถคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม และประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพ ียงเป น เคร ื่อ งม ือต านท ุจร ิต  มาตรการป อ งก ันและปราบปรามการท ุจร ิต  ปลอดการ ท ุจร ิต  ย ึดม ั่น ในค ุณ ธรรม 
เป นท ี่ยอมร ับของท ุกภาคส วน   ม ุงเน นการป อ งก ันการท ุจร ิตให ม ีความ เข มแข ็งและ ม ีประส ิทธ ิภ าพ  ก ํา หนดให ม ีก าร  
บริหารงานท ี่โปร งใสตามหล ักธรรมาภ ิบาล ซ ึ่งเป น  1 ใน  4  ย ุทธศาสตร ส ํา ค ัญ  ประกอบดวย ปลุกจิตสํานึก สรางจิต 
สํานึก ปรับฐานความคิดดานการตอตาน การท ุจ ร ิตท ี่ต ัวบ ุคคล  สร า งพ ล ังค ุณ ธรรมข ับ เคล ื่อน ส ังคม  สร า งระบ บ  
ค ุณ ธรรมและยกระด ับความ โปร ง ใส  ในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเขมแข็ง กําหนดมาตรการลงโทษ ผู 
กระทําผิดอยาง รวดเร็วและ เปนธรรม เครือขายสรางกลไกภาคประชาสังคมในการเฝา ระว ัง แจ งเบาะแส   และ  
สร างความเข มแข ็งของกลไกการตรวจสอบ   จ ึงกล าวได ว า ระบบการค ิดจ ึงเป นส  ิ่ง ส ํา ค ัญ อย างย ิ่ง ท ี่สร างป ญหาให แก  
ส ังคมค ือระบบการค ิดท ี่ไม สามารถแยกเร ื่อง  ประโยชน ส วนตนและประโยชน ส วนรวม ออกจากก ัน  ให ได อย างช ัด เจน  
โดยม ักจะน ํา ประโยชน ส วนตนและประโยชน  ส วนรวมมาปะปนก ัน  นําประโยชน ส วนรวมมาเป นประโยชน ส วนตน  
เห ็นแก ประโยชน ส วนตน เป นหล ัก  เห ็นแก  ประโยชน ของเคร ือญ าต ิและพวกพ องส ํา คัญกวาประโยชนของประเทศ
อชาติ ระบบการคิดดังกลาวจึงเปนตนเหตุสําาคัญท่ีจะนําไปสูการทุจริต 
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ด ังน ั้น  เท ศ บ า ล ต ํา บ ล บ า น เพ ช ร   จ ึงม ีการปร ับสภาพทางส ังคมของหน วยงานในส ังก ัดให เก ิดภาวะท ี่เร ียกว า 
“ ไม ทนต อการท ุจร ิต  ” จ ึงต องปล ูกฝ งความค ิดแบบ  Digital Thinking ให สามารถค ิดแยกแยะระหว างผลประโยชน  
สวนตัวและผลประโยชนสวนรวมประยุกตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนเครื่องมือตานทุจริตเพ่ือ 
เสริมสรางพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน 
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหน ง หนาที่ไปแทรกแซง การ ใช   
ด  ุล ย พ  ิน  ิจ ใน ก ระ บ วน ก ารต  ัด ส  ิน ใจ ขอ ง เจ าห น าท ี่ข อ งร  ัฐ จ น ท ํา ให  เก  ิด ก ารล ะ ท ิ้ง ค  ุณ ธ รรม ใน ก ารป ฏ  ิบ  ัต  ิห น  า ท ี่ 
สาธ ารณ ะ  ขาดความ เป  ็น อ  ิส ร ะ  ความ เป  ็นกล างและคว าม เป  ็น ธรรม  จนส งผ ลกระทบต อป ระ โยชน  ส าธ ารณ ะขอ ง 
ส วน รวม ห ร ือการจ  ัดการป ระม  ูลท ร ัพ ย ส  ิน ของร ัฐ เพ  ื่อป ระ โยชน ของ เจ าห น าท ี่ขอ งร  ัฐ และพ วกพ อ ง ฯลฯ ทําให  
ผลป ระโยชน ห ล  ักขององค กร หน วยงาน  สถาบ  ัน และส  ังคม ต องส  ูญ เส  ีย ไป  ทั้งใน ร ูป ของผลป ระโยชน ท างการ เง  ิน  
ค  ุณ ภาพการให บ ร  ิการ ความ เป  ็น ธรรม ใน ส  ังคม จน น ํา ไ ป ส ูการถ  ูกกล าวห าร อ ง เร  ียน เร ื่อ งท  ุจร  ิตหร ือถ  ูกล งโท ษ ทาง 
อ าญ า ผ ล ป ร ะ โย ช น ท  ับ ซ อ น  ห ร ือ ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflict of interests : COI) เป  ็น ป ระ เด  ็น ป  ัญ ห าท างการบ ร ิห ารภ าคร ัฐ ใน ป  ัจจ  ุบ  ัน ท ี่เป  ็น บ อ เก  ิด ของป  ัญ ห าก าร 
ท ุจร ิตประพฤต ิม ิชอบใน  ระด ับท ี่ร ุนแรงข ึ้น  และย ังสะท อนป ัญหาการขาดหล ักธรรมาภ ิบ าลและเป  ็นอ ุปสรรคต อการ 
พ  ัฒ น าป ระ เท ศ  ด  ังน  ั้น  หนวยงานภาครัฐควรสรางความตระหนักและหามาตรการปองกันและแกไขปญหา 
เพ่ือนํามาส ู ก ารป ร ับ เปล ี่ยน ว ัฒ นธรรมและค าน  ิยม การสร างจ  ิตส ํา น ึกและเส ร ิมสร างจร ิยธรรมของ เจ าหน าท  ี่ของร ัฐ  
ใน ก าร ท ํา ง า น เพ  ื่อ ส ว น รว ม  ย  ึด ถ ือห ล  ัก จ ร ิย ธ ร ร ม แ ล ะ ผ ล ป ระ โ ย ช น ส  ว น ร ว ม  ใน ก ารป ฏ ิบ  ัต ิร า ช ก า ร เป  ็น ส ํ า คัญ 
คูมือนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของขาราชการ 

เพ  ื่อ ข  ับ เ ค ล  ื่อ น ภ า ร ก  ิจ ข อ ง เ ท ศ บ า ล ต ํ า บ ล บ า น เ พ ช ร   ให  บ ร ร ล  ุเป  า ห ม า ย อ ย  า ง ม  ีป ร ะ ส  ิท ธ  ิภ า พ 
แล ะ เก  ิด ป ระ โย ช น ส  ูงส  ุด  จ ํา น วน  7 ข อ ได แ ก  1. ซ ื่อ ส  ัต ย ส  ุจ ร  ิต แล ะ ร ับ ผ  ิดช อบ   2.ย  ึดม ั่น แล ะ ท ํา ใน ส ิ่ง ท ี่ถ  ูก ต  อ ง 
3.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 4.มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 5.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสมอ 
ภาคและความเปนธรรม 6.ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะพลเมืองของประเทศ 7.ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพ  ีย ง  

ในคูมือฉบับนี้ 

“คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  หมายถึง คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา พนักงานจางตาม
ภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบลบานเพชร 

“ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ” หมายถึง คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานเทศบาล  
พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไปของเทศบาลตําบลบานเพชร 
              “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง หมายถ ึง ผลประโยชน ส วนบ ุคคลก ับผลประโยชน ส วนรวมข ัดก ัน   
ท ั้งน ี้ได อธ ิบายความหมายของผลประโยชน ท ับ ซอนไวใน บทท่ี 2 หนา 10 ตอไป 
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สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยามคําวา “ผลประโยชนทับซอน” คือ สถานการณหรือการกระทําของบุคคล 
(ไม ว  าจะ เป  ็นน  ักการเม ือง ข าราชการ พน  ักงานบร ิษ  ัท ผ ู บ ร ิห าร) ม ีผลป ระโยชน ส วนตน เข ามาเก ี่ยวข อง จนส งผ ล 
กระทบต อการต ัดส ินใจ หร ือการปฏ ิบ  ัต ิหน าท ี่ในต ํา แหน งน ั้น  การกระ ท ํา ด  ังกล าวอาจเก ิดข ึ้นโดยร ู ต ัวหร ือไม ร ู ต ัวท ั้ง  
เจตน า ห ร ือไม เจตน า  หร ือบางเร ื่อ งเป  ็น การป ฏ ิบ  ัต  ิส  ืบต อก ัน มา จน ไม เห  ็น ว าจะ เป  ็น ส ิ่งผ  ิดแต อย า งใด พฤต ิกรรม 
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของ 
ส วนรวม) แต กล ับต ัดส ิน ใจปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่โดยค ํา น ึง ถ ึง ประโยชน ของตนเองหร ือพวกพ อง  การข ัดกนั ระหว างประโยชน  
สวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนตนหรือ 
พวกพ อ ง เป  ็นห ล ัก ซ่ึงเป  ็น การกระท ํา ท ี่ข  ัด ต อห ล ักค ุณ ธรรม จร ิยธรรม และหล ักการบ ร ิห ารก ิจการบ าน เม ืองท ี่ด ี 
(Good Governance) ซ่ึงจะนําไปสูการทุจริตตอไป 

ศ าส ต ราจ ารย  ด ร .ก ํา ช  ัย  จ งจ  ัก ร พ  ัน ธ  ให  ค ํา น  ิย าม ข อ ง Conflict of interest ห ร  ือ ก า รข  ัด ก  ัน แ ห  ง  

ผลป ระ โยชน  ว าห มายถ ึง สภาวการณ  สถาน การณ  หร ือข อ เท  ็จจร ิงท  ี่บ  ุคคลม ีอ ํา น าจหน าท  ี่ท ี่จะต  องใช  ด  ุลยพ  ิน  ิจ  

ป ฏ  ิบ  ัต ิห น  าท  ี่ห ร  ือ ก ระ ท ํา ก ารอย  า งห น  ึ่งอย  า งใดต ามอ ํา นาจหนาท่ีเพ่ือสวนรวม เพ่ือหนวยงาน หรือเพ่ือองคกร 

แตตนเองมีผลประโยชนสวนตนเก่ียวของอยูในเรื่องนั้น ๆ 

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 
        ม ีการใช ค ํา ภาษาไทยไว หลายค ํา    เ ช น   

- การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

- ผลประโยชนทับซอน 

- ผลประโยชนขัดแยง 

แสดงไดดังรูปตอไปนี้ 
 
 

1 . การข ัดก ัน ระหว างประโยชน ส วนตนและประโยชน ส วนรวม  

- สถานการณ ท ี่ผ ูม ีอ ํา นาจต ัดส ินใจอย ูในสภาพส ับสนระหว างประโยชน  ส วนบ ุคคลและประโยชน  สวนรวม 

โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินจากประโยชนสวนตน สงผลใหเกิดการใชดุลยพินิจในการตัดสินใจของผูนั้น ขาดอิสระ 

ไมเปนกลาง เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพ่ือประโยชนสาธารณะ 

                                      นยิามและแนวคดิเกีย่วกบัผลประโยชนท์บัซอ้น 

บทที ่2 
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2. พฤติกรรมแบบใดท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 

๒.๑ การรับผลประโยชน  เชน การรับของรางวัล / ความสะดวกสบาย / ความบันเทิงรูปแบบตางๆ 
สงผลใหเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น 

2.2. การใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง 

2.3. การรับงานนอก เชน การเปนท่ีปรึกษาและการจางงานใหแกตนเอง การใชเวลา/ ทรัพยสิน ของ 
ราชการในการทํางานนอกท่ีไมใชอํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย จากหนวยงาน 

2.4. การเปดเผยขอมูลลับของราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน เชน เปดเผยคุณลักษณะเฉพาะ 

(Specification) ในกรณีการจัดซ้ือ-จัดจางของหนวยงาน 

2.5. การนําทรัพยสินของราชการไปใชในงานหรอืกิจการสวนตัว 

2.6. การใชอิทธิพลโดยตําแหนงหนาท่ี เพ่ือเรียกรับผลตอบแทนจนสงผลใหเปนคุณหรือโทษแกฝายใด 

ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

2.7 . การ ท ํา ง า น หล ังออกจา ก ต ํา แหน ง เช น  การใช ป ระ โยชน จ ากท ี่เคยปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ร าชการมาเร ีย ก ร ับ  

ผลประโยชน /ผลตอบแทนให ก ับตนเองหร ือพวกพ อง เช น การร ับต ํา แหน งท ี่ปร ึกษา  หล ังจากเกษ ียณอาย ุราชการ 

 

3. หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

3.1.ปกปองผลประโยชน 

เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบายงานในขอบเขตหนาท่ี พิจารณา 
ความถูกผิดไปอยางเปนกลาง ไมใหผลประโยชนสวนตน/ทัศนคติสวนบุคคลมาแทรกแซง 

3.2. สนับสนุนความโปรงใส 

การเปดโอกาสใหตรวจสอบและความพรอมรับผิด เชน การเปดความสัมพันธท่ีอาจสงผลตอการปฏิบัติ 

หนาท่ี การโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของ ซ่ึงนําไปสูการเกิดผลประโยชนทับซอน 

3.3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

ฝายบริหารตองสรางระบบและนโยบายเจาหนาท่ีจะตองจัดการเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน ทับ 
ซอนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได รวมท้ังผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดีดวย 

3.4. สรางวัฒนธรรมองคกร 

การสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน การสรางวัฒนธรรมแหง 
ความซ่ือตรงตอหนาท่ี เชน การใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ี การมีมาตรฐานสงเสริมความซ่ือตรง ตอ 
ห น าท ี่ร วม ไว ใน ข อ ก ํา ห น ดบ ท ลงโท ษ ท ี่ท ํา ให เจ าห น าท ี่ถ ือ ว า เป น คว ามร ับ ผ ิด ช อบ ขอ งตน เอ งท ี่ต อ งท ํา ต าม  กฎ 
ระเบียบและมาตรฐาน 
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4. แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

4.1. การระบุรูปแบบผลประโยชนทับซอนท่ีมักเกิดข้ึนใน องคกร/หนวยงาน 

- ระบุวาในการทํางาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน 

- องค กร/หน วยงาน  ต องร ูว าอะไรค ือผลประโยชน ท ับซ อนท ี่เป นไปได  เพ ื่อป องก ันไม ให เก ิดผลประโยชน  
ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

- ให เจ าหน าท ี่เข ามาม ีส วนร วม  จะท ํา ให ระบ ุจ ุด เส ี่ยงได ครอบคล ุมและท ํา ให เจ าหน าท ี่ร ูส ึก เป นเจ าของ และ 
รวมมือกับนโยบาย 

4.2. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม กําหนดกลยุทธเพ่ือแกปญหา 

องคประกอบในการจัดการผลประโยชนทับซอน คือ ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาท่ี รวมถึง 
ความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการ 

- ตองแยกชัดเจนระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร  

และย ังต องท ํา ให ผ ูบร ิหารและเจ าหน าท ี่สามารถร ูได ว า “ เม ื่อใดม ีผลประโยชน ท ับซ อนเก ิดข ึ้น  

และเกิดข้ึนในแบบใด” 

 -   เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ 

 -   ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 

4.3. ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนาระดับสูง 

- โดยสอบถามขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสีย ผูรับบริการ ขอมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให 

สอดคลองกับสภาพการทํางานท่ีมีการพัฒนาไปตามระยะเวลา นอกจากนี้ยังควรมีการเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ เพ่ือ 

เป นการส ื่อสารว าองค กร ม ีความม ุงม ั่น ในการจ ัดการผลประโยชน ท ับซ อน  โดยสน ับสน ุนการพ ัฒนาท ักษะ และการ 

ใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบ และการบริหารท่ี 

บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความเปนธรรม 

4.4 . ส ื่อสารให ผ ูท ี่ม ีส วน ได ส วน เส ีย ผ ูร ับบร ิการ ผ ูสน ับสน ุนองค กรทราบถ ึงความม ุงม ั่น ในการจ ัดการ 
ผลประโยชนทับซอน 

- การทํางานกับองคกรภายนอก (ภาคธุรกิจ/NGO) องคกรจะตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน 
ก อนและพ ัฒ นาว ิธ ีป องก ัน  ไม ว าเป น เร ื่อ งข อม ูลภายในหร ือ โอกาสการใช อ ํา นาจหน าท ี่เพ ื่อผลประโยชน  และต อ ง 
แจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน และผลท่ีตามมา หากไมปฏิบัติตาม 
นโยบาย เชน การยกเลิกสัญญา / การดําเนินการตามกฎหมาย 

4.5. มีการบังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

-  สร างความเข าใจว า อะไรค ือผลประโยชน ท ับซ อนผลประโยชน ท ับซ อนใดเก ิดข ึ้นบ อยในองค กร รวมถ ึง 
ความแตกต างของความร ับผ ิดชอบในการปฏ ิบ ัต ิตามนโยบายของผ ูม ีต ํา แหน งท ี่ต างก ัน เช  น  การต ิดต อการร วม 
ทำงานกับภาคเอกชน 

- ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหารจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยง และพัฒนาวิธีการปองกันปญหา ท่ี 
จะเกิดข้ึน 
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สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ โดยนายอุทิศ บวัศรี ผูชวยเลขาธิการ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดบรรยายเรื ่องการปลูกฝงฐานคิดและการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนได ซึ่ง 
สวนใหญเกิดขึ้นในภาคราชการ และบางสวนสามารถเกิดขึ้นไดในภาคเอกชนดวยเชนกัน ทานไดกลาวถึง การแก 
“ทุจริต” ตองคิดเปน โดยใชหลักการคิดดวยระบบเลขฐาน ไดแกการใชระบบเลขฐานสิบ (Analog) เปรียบเทียบ 
กับการใชระบบเลขฐานสอง (Digital) เพ่ือเตือนสติใหคิดใหได เพ่ือใหคิดดี และเพ่ือใหคิดใหเปน ประโยชน 
เหล าน  ี้ห าก เป  ็น การป ล  ูกฝ  ังในจ  ิต ส ํา น  ึกใน ท  ุกภ าคส วน   ก ็จะ เป  ็น ผลด ี โปร งใส เก  ิดประโยชน ท ํา ใ ห  ม  ีช ื่อ เส  ียงห ร  ือ 
ภาพลักษณท่ีดีในระยะยาวใหกับประเทศ ตอไป 

 

การแก้ “ทุจรติ” ตอ้งคิดเป็น 

บทที ่3 
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ระบบเลขฐานสิบ (Decimal number system) ระบบเลขฐานสอง (Digital/Binary number system) 

หมายถึง ระบบเลขท่ีมีตัวเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 เปนระบบคิดเลขท่ีเราใชในชีวิต 
ประจ ํา ว  ันก ันมาต ั้ง แต จ ํา ความก ัน ได  ไม ว าจะเป  ็นการใช  
บอกปริมาณหรือบอกขนาดชวยใหเกิดความเขาใจ 
ท ี่ต ร งก  ัน ใน ก ารส ื อ ค ว าม ห ม าย ส อ ด ค ล อ งก ับ ร ะ บ บ 
“Analog” ท่ีใชคาตอเนื่องหรือสัญญาณ ซ่ึงเปนคา 
ต อเน ื่องหร ือแทนความหมายของข อม ูลโดยการ 
ใชฟงชั่นท่ีตอเนื่อง หรือ Continuous 

ระบบคิด “ฐานสิบ” หรือ Analog Thinking 
เป  ็น ระ บ บ ก ารค ิด ว ิเค ราะห ข อ ม  ูล ท ี่ม  ีต  ัว เล ขห ล ายต ัว 
และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดหลายทาง เกิด 
ความคิดท่ีหลากหลาย ซับซอน หากนํามาเปรียบเทียบ 
กับการปฏิบัติงาน ของเจาหนาที ่ของรัฐ จะทําให 
เจ าห น า ท ี่ข อ งร ัฐ ต อ งค  ิด เย อะ 
ต อ ง ใช ด  ุล ย พ  ิน  ิจ เย อ ะ อาจจะนํา
ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมา 
ปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชน 
สวนรวมออกจากกันไมได 

หมายถ ึง ระบบเลขท ี่ม ีส ัญล ักษณ เพ ียงสองต ัว ค ือ 0 
(ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) สอดคลองกับการทํางานระบบ 
Digital  ท ี ่ม ีล ักษณะการท ํา งานภายในเพ ียง 2  จ ังหวะ 
ค ือ 0 ก ับ  1  หรือ  ON ก ับ  OFF  ต ัด เด ็ดขาด หรือ 
Discrete 

 
 

ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking 
เป นระบบการค ิดว ิเคราะห ข อม ูลท ี่สามารถเล ือกได เพ ียง 
2 ทางเทานั้น คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจ 
หมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดเพียง 2 ทางเชนใชกับไมใช 
เท ็จก ับจร ิง  ทําไดกับทําไมได ประโยชน ส วนตน ก ับ  
ประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนํามา 
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีของรัฐท่ี 
ต องสามารถแยกเร ื่องต ํา แหน งหน าท ี่ก ับ เร ื่องส วนต ัว  
ออกจากก ัน ได อย างเด ็ดขาด และไม กระท ํา การท ี่เป น 
การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชน 
สวนรวม 

 
 

 

 
 

 

แบบฐาน10 

(Analog ) 
ระดับของผิด ถึง ถก 

ผิด 0.....1.....2.....3.....4.....5.....6.....7.....8.....9 ถูก 

คิดแบบฐาน 

2 (Digital) 

คิดแยกแยะ ถูก-ผิด 
0 เทากับ ไมใช/ผิด 
1 เทากับ ใช/ถูก 
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แนวคิดการปฏิบัติงานตามระบบเลขฐานสิบ Analog และระบบเลขฐานสอง Digital 

 
 

 

เทศบาลตาํบล

บ้านเพชร 
ไร้ทุจริต 

มีจิตสานึก 
ไม่โกง 

การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีระบบการคดิทีส่ามารถ 

แยกออกอย่างชดัเจนวา่ สิง่ไหนถกูสิ่งไหนผดิ 

สิ่งไหนทําได้ สิ่งไหนทําไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน ์

ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม ไม่น ํามา 

ปะปนกัน ไม่นําสิ่งของราชการใช้เพ่ือประโยชน ์

ส่วนตัว ไม่เบียดบัง ราชการ เห็นแก่ประโยชน ์

ส่วนรวมเหนือกว่า ประโยชน ์ของส ่วนตน   

ไม ่แสวงหา ประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่ 

ราชการ ไมร่บัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 

จากการปฏิบัติหนา้ที ่กรณ ีเก ิดการขัดกนั 

ระหวางประโยชน ์ส ่วนตนและประโยชน ์ส ่วนรวม 

จะต ้องย ึดประโยชนส่วนรวมเป็นหลัก 

 
การท ี ่เจ ้าห น้ าที่ ข องร ัฐม ี ระ บ บ การค ิ ด ที่ น ํา 

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน 

กันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ 

ส ่วนตนส ิ่งไหนค ือประโยชน ์ส ่วนรวมนําสิ่งของ 

ราชการมา ใช ้เพื ่ อปร ะ โยชน ์ส ่วนตน เบ ียดบ ัง 

ร า ชก าร  เห ็นแก ่ปร ะ โยชน ์ส ่วนตน เหน ือกว ่า 

ประโยชนของส ่วนรวมหรือของหน ่วยงาน  จะคอย 

แสวงหาประ โยชน ์จากตําแหน ่งหน ้าที ่ราชการ 

เพ่ือตนเอง เคร ือญาติ หร ือพวกพ้อง กรณีเกิด 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ 

ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก 

การปฏบิตัิงานแบบใชร้ะบบคิดฐานสบิ (Analog) 

การปฏบิตังิานแบบใชร้ะบบคดิฐานสอง (Digital) 
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ตัวอยาง การปฏิบัติงานตามแนวคิดระบบเลขฐานสิบ Analog และระบบเลขฐานสอง Digital 
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การปรับวิธีคิด ทําใหพฤติกรรมเปลี่ยน ผลลัพธสังคมเปลี่ยน ผลกระทบเกิดกับประเทศชาติเปลี่ยน 

โลกเปลี่ยน ดังนั้น แนวทางการแกปญหาการทุจริตอยางยั่งยืนตองเริ่มตนแกไขท่ีตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยน 

ระบบการคิดของคนในสังคมใหสามารถแยกแยะไดวา “เรื่องใดเปนประโยชนสวนตนและเรื่องใดเปนประโยชน 

สวนรวม” เพ่ือใหเกิดจิตสำนึกในการปฎิบัติงานราชการ จึงนำแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนของ 

ท่ีมีการแบงรูปแบบผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) มี 9 รูปแบบ ดังนี้ 

คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน 

- การรับของขวัญหรือของกํานัลท่ีมีคาอ่ืนๆ ซ่ึงสงผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 
- การท่ีบริษัท สนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในตางประเทศของผูบรหิารและอาจรวมถึงครอบครัว 
- การท่ีหนวยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากบริษัทธุรกิจท่ีติดตอกับหนวยงาน 
- เจ าหน าท ี่ของร ัฐร ับของแถมหรือผลประโยชน ในการปฏ ิบ ัต ิงานท ี่เก ี่ยวก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ าง 
เปนตน 

 

คือ การทําธุรกิจกับตนเอง ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัทท่ีตนเองทํางาน ตัวอยางเชน 
จัดซ้ือสินคาของทางราชการจากบริษัทตนเองหรือครอบครัว 

 

ค ือ  การท ํา งานหล  ัง เกษ ียณ ห รือ ก ารไป ท ํา งาน ให  ผ ู อ  ื่น หล  ังออกจากงาน เด ิม  โดย ใช  อ  ิท ธ  ิพล และ คว าม ร ูใน
ต ํา แ ห น ง เด ิมมาใช เอาประโยชน โดยไม ชอบธรรม 

         ต ัวอย างเช น  ก อน เกษ ียณ เป นผ ูบ ร ิห ารระด ับส ูงของส วนราชการไปร ับ งาน เป นท ี่ป ร ึกษาบร ิษ ัทหน ึ่งและ ใช  
อ ิทธ ิพล/ความร ูในต ํา แหน งเด ิม   ใช ข มข ูป ดบ ังความผ ิดของบร ิษ ัท  หรือท ํา เพ ื่อประโยชน ของบร ิษ ัทท ี่ตนร ับ เป นท ี่ 
ปรึกษา เปนตน 

 

คือ การทํางานพิเศษ เชน การใชเวลาราชการไปทํางานธุรกิจสวนตัว/ขายสินคาออนไลน การเปดบริษัท 
หากินซอนบริษัทท่ีตนเองทํางาน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง 

รปูแบบของผลประโยชนท์บัซอ้น (Conflict of Interests) 9 รปูแบบ 
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คือ การใชขอมูลภายในหนวยงาน ใชขอมูลลับของราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนนบริเวณไหน รู 
ราคากลางของการเวนคืนท่ีดิน แลวรีบจัดการใหนายหนาไปชิงไปซ้ือท่ีดักหนาไวกอน และนํากลับมาเสนอขาย 
ราชการเพ่ือใหไดกําไรหรือสวนตาง 

 

คือ การใชทรัพยสินของราชการ/นายจางเพ่ือประโยชนสวนตัว เชน การใชรถราชการไปทําธุระสวนตัว 
การนําวัสดุครุภัณฑหลวงไปใชสวนตัว รับ/เรียกรับของขวัญจากผูมาติดตอราชการ การนําอุปกรณไฟฟาสวนตัว 
มาไฟฟาของราชการเพ่ือประโยชนสวนตน การใชคอมพิวเตอรของราชการรับทํางานสวนตัว เปนตน 

 

คือ การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง เชน การนํางบประมาณ 
แผนดินดําเนินการจัดทําถนน สะพาน เสาไฟฟา ตามเขตท่ีตนหาเสียง 

 
 

คือ การใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม หรือการ ใช
ตําแหน งหนาท่ีการงานเรียกผลตอบแทนเพ่ือเครือญาติหรือพวกพอง 

 

ค ือ การท ี่บ ุคคลปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่เอาผลประโยชน ส วนต ัวไปพ ัวพ ันในการต ัดส ินใจ เพ ื่อ เอ ื้อประโยชน ต อ ตนเอง 
และเปนการเสียประโยชนของทางการ หรือหนวยงานราชการสวนอ่ืนๆ เชน 

- ซ้ือขายชื้อขายตําแหนง จายผลประโยชน เพ่ือความเจริญกาวหนาของตน 
- ชวยใหญาติมิตร ทํางานในหนวยท่ีตนมีอํานาจ 
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ตัวอยาง กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงตอการผลประโยชนทับซอนของขาราชการประจํา/ลูกจาง 

1. การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 

2. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจสวนตัว ท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 

3. การทำงานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 

4. การนําทร ัพย ส ินส วนราชการไปใช ในก ิจธ ุระส วนต ัว และในหลายกรณ ีต ัวอย าง เช น  

4.1 การใชรถยนตราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว บางครั้งมีการเบิกคาน้ํามันอีกดวย 

4.2 การนําเครื่องไฟฟาสวนตัวมาใชไฟฟาของราชการ เพ่ือประโยชนสวนตน 

4.3 การใชสถานท่ีราชการ ครุภัณฑสํานักงานเชน โตะ เกาอ้ี เครื่องเสียง ฯลฯ ไปใชในกิจการสวนตัว 

4.4 การใชรถสวนตัวไปเติมน้ํามันในนามรถยนตราชการ 

5. การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพ่ือการสวนตัว 

6. การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจำ 

7. การใช ส ิทธ ิในการเบ ิกจ ายยาให แก ญ าต ิพ ี่น  อง  แล วน ํา ยาไปใช ท ี่คล ิน ิคส วนต ัว 

8. การรับประโยชนจากระบบการล็อกบัตรคิวใหแกเจาหนาท่ีหรือญาติเจาหนาท่ีในหนวยงาน 

9. ดานการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซ้ือจัดจาง 
9.1  การกำหนดมาตรฐาน ( Specification) ในสินคาท่ีจะจัดซ้ือจัดจางใหบริษัทของตนหรือของ 

พวกพองไดเปรียบหรือชนะในการประมูล 
9 .2   การให ข อม ูลการจ ัดซ ื้อจ ัดจ างแก พรรคพวก/ญาต  ิเพ ื่อแสวงหาผลประโยชน ในการประม ูล 

หร ือ การจ างเหมา รวมถ ึงการปกป ดข อม ูล เช น การป ดประกาศหร ือเผยแพรข อม ูลข าวสาร 
ลาชาหรือพนกําหนดการยื่นใบเสนอราคา เปนตน 

9.3 มีการประสานตกลงกับบริษัท/ท่ีปรึกษา/ผูท่ีจะมาเปนคูสัญญาตั้งแตเริ่มตน เพ่ือกําหนด 
คุณลักษณะ (TOR) ซ่ึงไมหนวยราชการไมไดกําหนดข้ึนเอง แตนําราง TOR ดังกลาวมาให 
คณะกรรมการท ํา เสม ือนเป นผ ูก ํา หนดเพ ียงแต ด ํา เน ินการตามข ั้นตอนของทางราชการ 
เพ่ือเอ้ือประโยชนใหกับตนเองและคูสัญญาท่ีตกลงกันมาลวงหนา 

9.4 การใชดุลพินิจในการเลือกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและผูรับจางโดยวิธีพิเศษ 

10. การแอบอ างช ื่อบ ุคคลอ ื่น   หรือช ื่อล ูกค า  ย ักยอกทร ัพย ส ินจ ํา น ํา อ อ ก ไ ป  

11. เจ าหน าท ี่ของร ัฐ  กระท ํา การหร ือร ูเห ็นในการปลอมแปลงและหร ือใช เอกสารปลอม เพ ื่อให ผ ูอ ื่น  
หลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริง หรือเพ่ือนําเอาเอกสารไปใชในกิจการท่ีอาจเกิดความเสียหาย 
แกผูอ่ืน เชน 
- การปลอมระวางแผนท่ี มีการปกปดและใหถอยคํารับรองอันเปนเท็จเก่ียวกับสภาพท่ีดิน 
- การปลอมแปลงลายมือชื่อผูอ่ืนเพ่ือกลาวรายผูอ่ืนใหไดความเสียหายท้ังดานการดําเนินชีวิตและ 

เกียรติยศชื่อเสียง ฯลฯ 
: มาตรา 264 แหง พ.ร.บ.แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับท่ี 26 พ.ศ.2560 

12. ผูบังคับใชกฎหมาย นํา ตัวบทกฎหมายไปแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ฯลฯ 
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การวิเคราะหความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Oranizations of 

the Tread way Commission) เปนการวิเคราะหระดับความเสี่ยงท่ีจะเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวน 

บ ุคคลและประ โยชน ส วน รวม  รวมถ ึงผลกระทบท ี่อาจ เก ิดข  ึ้น  โดยก ํา หนดเกณ ฑ การประ เม ินมาตรฐานท ี่จ ะ ใช ใน  

การประเมินความเสี่ยง ไดแกระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 

(Impact) เพ่ือจัดลําดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงตอไป 

1. กำหนดเหตุการณความเส่ียง 
เทศบาลตําบลบานเพชร ได กําหนดความเสี่ยงจะเกิดการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและ 

ประโยชนสวนรวม เชน 

1.1 การรับทรัพยสนิหรอืประโยชนอ่ืนใด 
1.2 การทำรายการขอเบิกจายเงิน 

1.3 การใชทรัพยสินของทางราชการ 

1.4 พฤติกรรมฝาฝนมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม (เบ ียดบ ังเวลาราชการ) 

1.5 การจัดซ้ือจัดจางโดยไมผานเจาหนาท่ีพัสดุ 

1.6 การจัดสัมมนา/อบรม เชน การจัดซ้ือจัดจาง จำนวนบุคลากร จำนวนวิทยากร เปนตน 
2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นตางๆ ตามตารางคะแนน โดยกำหนดระดับท่ีเหมาะสมกับประเด็นความเสี่ยง 

นั้นๆ 5 ระดับ เพ่ือใหทราบถึงความรุนแรงและความสำคัญโดยพิจารณาจาก 
2.1 โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนมากนอยเพียงใด 
2.2 ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณนั้น จะกอใหเกิดความเสียงหายในระดับใด 

ตารางท่ี 1 เกณฑกำหนดระดับโอกาส (Likelihood) ท่ีจะเกิดความเสี่ยง 

ระดับ โอกาสท่ีจะเกิด  คำอธิบาย 

5  สูงมาก มีโอกาสเกิดข้ึนเปนประจำ 

4  สูง มีโอกาสเกิดข้ึนบอยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดข้ึนบางครั้ง 

2  นอย มีโอกาสเกิดข้ึนนอยครั้ง 

1 นอยมาก มีโอกาสเกิดข้ึนยาก 

บทที ่5 

การวเิคราะหค์วามเสยงเกีย่วกับการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิการขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคลกับ 
ประโยชนส์ว่นรวม ตามมาตรฐาน COSO 
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ตารางท่ี 2 เกณฑกำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ท่ีสงผลกระทบดานการดําเนินงาน 
ระดับ ผลกระทบท่ีจะเกิด   คําอธิบาย 

5  สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยรายแรง 

4  สูง ถูกลงโทษทางวินัยอยางไมรายแรง 

3 ปานกลาง สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีไมเหมาะสม 

2  นอย สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานบอยครั้ง 

1 นอยมาก สรางความไมสะดวกตอการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

3. การวิเคราะหระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซ่ึงจะบงบอกถึงระดับความสำคัญในการบริหาร 
ความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแตละสาเหตุ 
(โอกาส x ผลกระทบ) กำหนดเกณฑไว 4 ระดับ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 การแบงเปน 4 ระดับ สามารถแสดงเปน Risk Profile แบงพ้ืนท่ีเปน 4 สวน (4 Quadrant) 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

คะแนนระดับ 
ความเสี่ยง 

มาตรการกำหนด 
การแสดง 

      สสีัญญลักษณ 
 

เสี่ยงสูงมาก 

(Extreme) 
15-25 
คะแนน 

มีมาตรการลด และประเมินซ  
หรือถายโอนความเสี่ยง 

 
สีแดง 

สูงมาก 

(High) 
9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง ส ีส ม 

ปานกลาง 
(Medium) 

4-8 คะแนน 
ยอมรับความเสี่ยง แตมีมาตรการ 
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

ต า 

(Low) 
1-3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว 

ระดับความเสี่ยง 
= โอกาสในการเกิดเหตุการณตางๆ X ความรุนแรงของเหตุการณตางๆ (Likelihood) 
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                  ความเส่ียงท่ียอมรับได     ความเส่ียงท่ียอมรับไมได 
 
 

 
ค ว า ม เส ี่ยงท ี่ยอมร ับ ไม ได  

 

 

                                                                                                          ความเส่ียงท่ียอมรบ ับได 
 
 

โอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย (Likeihood) 
 

4. นำผลการวิเคราะหความเสี่ยงท่ีไดมาจัดทำตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุมของความเสี่ยง 

เขากับรูปแบบของความเสี่ยงท้ัง 9 รูปแบบ 

ตารางท่ี 5 สรุปผลการประเมินความเส่ียง 
 

 
ลำ ด ับ  

 
ส ี

 
ความเสี่ยง 

โอกาสท ี่จะเก ิด 
ความเสียหาย 

ความรุนแรง 
ของ 

ผลกระทบ 

ระด ับของความ 
เสี่ยง 

1 
 

 

    

2  
 

 
    

3 
 

 
    

4  
 

 
    

5  
 

 
    

คว
าม
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แร
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ผล
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4 4 8 12 15 20 

3  6 9 12 15 

2  4 6 8 10  

1    4 5 

 1 2 3 4 5  
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5.1.มาตรการปองกันกรณีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 

5.1.1 เจาหหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค จังหวัดชัยภูมิ 
ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของดังนี้ 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 
- มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริต พ.ศ. 2542 

- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

5.1.2 เทศบาลตําบลบานเพชร ตองมีการกำหนดนโยบายการให หรือการรับของขวัญของ 
บุคลากรในสังกัด มีการสรางจิตสำนึกท่ีดีในการแยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม โดยแสดง 
เจตนารมณ ในการงดใหหรือรับของขวัญโดยชัดเจน ดวยวิธีการตาง ๆ เชน 

- การประกาศเจตนารมณโดยผูบริหารสูงสุดขององคกร และเผยแพรประชาสัมพันธ  

ตามชองทางตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนผูมาติดตอราชการกับหนวยงาน รับทราบเจตนารมณดังกลาว เปนการปองกัน 

ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากผลประโยชนทับซอน 

5.1.3 ผูบริหาร ผูบังคับบัญชาทุกระดับ ตองตระหนักและใหความสำคัญ รวมท้ังกำกับดูแล 

ตรวจสอบติดตาม มิใหผูใตบังคับบัญชากระทำการใดๆ ในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือปองกันความ 

เสี่ยงอันอาจ เกิดจากผลประโยชนทับซอน 

5.2. มาตรการปองกันกรณีการใชทรัพยสิน/เวลา ของราชการ 

5.2.1  ฝ ายท ี่เก ี่ยวข องควรจ ัดท ํา ระ เบ  ียบ  หล ักเกณ ฑ  แนวทางปฏ ิบ  ัต ิค ูม ือ เก ี่ยวก ับการใช  ท ร ัพ ย ส  ิน  
ฯ และเผยแพรป ระชาส ัมพ ันธ ให  เจ  าหน าท ี่ได ร  ับทราบอย างท  ั่ว ถ ึง เพ  ื่อ ย ึดถ ือ เป  ็นแนวทางการด ํา เน  ินการท ี่ถ ูกต อ ง 
และเปนมาตรฐานความเขาใจตรงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

5.2.2  หน วยงานท ี่เก ี่ย วข อ งต อ งด ํา เน ิน ก าร เสร ิมสร างความร ู ความ เข า ใจ  สร างความตระห น ัก ร ู 
เพ่ือปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิด สรางฐานคิดในการแยกแยะประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ใหแก 
เจาหนาท่ีครอบคลุมทุกระดับ 

5.2.3   ผ ูบ ร ิห าร ผ ูบ ังค ับบ ัญ ชาท ุกระด ับต องตระหน ักและให ความส ํา ค ัญ ใน เร ื่อ งการใช ทร ัพย ส ิน ฯ 
ให เป น ไป เพ ื่อประโยชน ต อราชการ รวมท ั้งปฏ ิบ ัต ิตน เป นแบบอย างท ี่ด ีให แก ผ ูใต บ ังค ับบ ัญชา และสอดส องด ูแล ม ิ 
ใ ห เก ิด ก ร ณ ีด ัง ก ล า ว  ท ั้ง น ี้ ห าก พ บ ว า ผ ู ใ ต บ ัง ค ับ บ ัญ ช า ม ีก า ร ก ร ะ ท ํา ก ร ณ ีน ี้ จ ะ ต อ งพ ิจ า ร ณ า ป รับ ป ร ุง แ ก  ไ ข 
ใหเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมเพ่ือประโยชนสูงสุดตอราชการ 

5.3. มาตรการปองกันกรณีการใชอำนาจหนาท่ี/การใชดุลพินิจ 

5.3.1 ฝายท่ีเก่ียวของตองจัดทำหลักเกณฑ แนวทางปฏิบัติ กรณีท่ีเปนประเด็นความเสี่ยงของ 

องคกร เก่ียวกับการใชอำนาจหนาท่ี/การใชดุลพินิจ ของเจาหนาท่ี และเผยแพรประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีไดรับ 

ทราบ อยางท่ัวถึง เพ่ือยึดถือเปนแนวทางการดำเนินการท่ีถูกตอง และเปนมาตรฐานเดียวกัน 

แนวทางปฏิบัติ และการกําหนดมาตรการเพ่ือควบคุมความเส่ียงหรือลดความเส่ียง 
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5.3.2  ต อ งป ล ูก ฝ งค าน ิย มส ร า ง จ ิต ส ํา น ึก ท ี่ด ีให ก ับ เจ าห น าท ี่  เพ ื่อ ให เก ิด ค ว าม ตระห น ัก  ถ ึง  
พฤต ิกรรม การปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงอาจกอใหเกิดการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคล กับประโยชน 
สวนรวม 

5.3.3 สรางความรู ความเขาใจตอสาธารณชน เผยแพรประชาสัมพันธชองทางการรองเรียน 
พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของเจาหนาท่ี เพ่ือสรางภาคีเครือขายภาคสวนอ่ืน ๆ ใหมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
กรณี มีการปฏิบัติ ท่ีไม เหมาะสมมีการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ขาดความเปนธรรม อันอาจทํา
ใหเกิดการขัดกัน ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

5.3.4 ฝายท่ีรับผิดชอบงานดานการตรวจสอบ ดานวินัย ดานบริหารทรัพยากรบุคคล ตองมีการ 
ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามขอบเขตอำนาจหนาท่ี กรณีมีเรื่อง 
รองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยมิชอบใด ๆ ตองมีการดำเนินการตรวจสอบ 
ด วยความรวดเร ็ว เป นธรรม  และรายงานผลต อผ ูบร ิหารระด ับส ูงเพ ื่อพ ิจารณาส ั่งการ 

5.3.5 ฝายท่ีเก่ียวของตองจัดทำคูมือ และเผยแพรระเบียบท่ีเก่ียวของกับการเบิกจายเงินของ 
ทางราชการในกรณีตางๆ ใหเจาหนาท่ีไดรับทราบอยางท่ัวถึง และยึดถือเปนแนวทางการดำเนินการท่ีถูกตอง 
และเปนมาตรฐานความเขาใจตรงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือการจัดเปนหลักสูตรการอบรม ใหความรู 
การบรรจุเปนหัวขอการอบรมในหลักสูตรตางๆ โดยเฉพาะหลักสูตรขาราชการบรรจุใหม 

5.3.6   เจ าหน าท ี่ต องปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบ ียบ ข อบ ังค ับ ท ี่เก ี่ยวข องก ับการเบ ิกจ ายเง ิน ของ 
ทางราชการ โดยเครงครัด 

5.3.7  การเบ ิกจ ายเง ินของทางราชการในกรณ ีใดๆ รวมท ั้งการใช ด ุลพ ิน ิจในการอน ุญาต  อน ุม ัต ิ ผ ูม ีอ
อ ํา นาจหร ือผ ูบ  ังค ับบ ัญชาต องพ ิจารณาโดยให ความส ํา ค ัญ ในเร ื่องความเหมาะสม ความค ุมค า  ตามความ  
จำเปนของภารกิจ โดยใหเกิดผลประโยชนสูงสุดตอราชการและประชาชน 

5.3.8 การใชดุลพินิจเพ่ือสั่งการ หรือมอบหมายงาน ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองใหความสำคัญ 
ในหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

5.4.มาตรการปองกันกรณีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซ้ือ จัดจาง 

๕.๔.๑ เจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานเพชร ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการ 

จัดซ้ือจัด จางโดยเครงครัด 

๕.๔.๒ กองคลัง เทศบาลตําบลบานเพชร ตองจัดทําคูมือเก่ียวกับการจัดซ้ือ จัดจาง และระเบียบท่ี 

เก่ียวของ และเผยแพรประชาสัมพันธ ใหเจาหนาท่ีไดรับทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือยึดถือเปนแนวทางการดําเนินการ 

ท่ีถูกตองและเปน มาตรฐานความเขาใจตรงกันเปนไปในทิศทางเดียวกัน หรือการจัดเปนหลักสูตรอบรมใหความรู 

การบรรจุเปนหัวขอการ อบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจใหแกเจาหนาท่ีในองคกร 

5.5. มาตรการปองกันกรณีการมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
๕.๕.๑ ตองมีการปลูกฝงคานิยมสรางจิตสํานึกท่ีดีใหแกบุคลากรเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลบานเพชร 

ทุกระดับรวมท้ังการสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักรูถึงพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม ซ่ึงอาจกอใหเกิดการ 
ขัดกัน ระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติงาน 

5.5.2 คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาขิกสภาเทศบาล ผู บังคับบัญชาทุกระดับตองยึดม่ันในจริยธรรม 
และยืนหยัดกระทำในสิ่งท่ีถูกตอง และเปนธรรมตามประมวลจรยิธรรมแหงตน 
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เทศบาลตําบลบานเพชร อ.บําเหน็จณรงค  จ.ชัยภูมิ   ไดจัดทำรายงานการวิเคราะหความเสี่ยงผลประโยชน 
ทับซอน ดานการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ 
เพ่ือใหเปนไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของหนวยงานภาครัฐท่ีกำหนดใหสวนราชการไดนำผลการวิเคราะห 
ไปปร ับปร ุงและพ ัฒนากระบวนการปฏ ิบ ัต ิงาน  โดยเฉพาะอย างย ิ่งการจ ัดซ ื้อจ ัดจ างภาคร ัฐท ี่จะต อ งแสดงออกถ ึง 
ความโปรงใส ตรวจสอบไดในการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดความคุมคาสมประโยชน 
ตอภาครัฐ 

ตารางท่ี 1 แสดงรอยละของจำนวนรายการจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
(เดือนตุลาคม 256๑ ถึง เดือนกันยายน 256๒) 

 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 

จำนวนรายการ 
ว ิธ ีประกาศเช ิญชวนท ั่วไป  

วิธี 
คัดเลือก 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

การจางท่ีปรึกษา 

E-Market 
E- 

Bidding 
สอบ 
ราคา 

วิธี 
ค ัดเล ือก 

วิธี 
เฉพาะเจาะจง 

จำนวน         
รอยละ         

ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒  (เดือนตุลาคม 256๑ ถึง เดือนกันยายน 256๒ ) เทศบาลตําบลบานเพชร 
ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางมีรายการรวมท้ังสิ้น 1๖๒ รายการพบวาวิธีการจัดซ้ือจัดจางสูงท่ีสุด คือ วิธีเฉพาะเจาะจง 
จำนวน 150 รายการ คิดเปนรอยละ ๙๒.๕๙ 
ตารางท่ี 2 แสดงรอยละของงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจาง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ 
(เดือนตุลาคม 256๑ ถึง เดือนกันยายน 256๒) 

 

วิธีการจัดซ้ือจัดจาง 
 

งบประมาณ 
ว ิธ ีประกาศเช ิญชวนท ั่วไป  

วิธี 
คัดเลือก 

 
วิธีเฉพาะเจาะจง 

การจางท่ีปรึกษา 

E-Market 
E- 

Bidding 
สอบ 
ราคา 

วิธี 
ค ัดเล ือก 

วิธี 
เฉพาะเจาะจง 

จำนวน  - - - -  - - 
รอยละ  - - - -  - - 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (เดือนตุลาคม 256๑ ถึง เดือนกันยายน 256๒) เทศบาลตําบลบานเพชร     

ไดดำเนินการจัดซ้ือจัดจางจำนวน 1๖๒ รายการ พบงบประมาณท่ีใชในการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนเงิน 

จํานวน ...................บาท หากดูจากสถิติการจัดซ้ือจัดจาง ไมมีปญหาใดๆ แตหากมีปญหา 

การบริหารจัดการท่ีเปนความเสี่ยงตองดำเนินการแกไข เชน 

1. การจัดซ้ือจัดจางแบบงานเรงดวนทำใหไมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

2. การจัดซ้ือจัดจางท่ีวาจางไมสามารถเขาถึงบริบทของการทำงานโครงการ 

3. ผูใชบริการจัดซ้ือจัดจางไมมีความรูในการกำหนดคุณลักษณะของวัสดุและครุภัณฑ 

การวิเคราะหความเส่ียงผลประโยชนทับซอนดานการจัดซ้ือจัดจาง 

พ.ศ. 256๒ (เดือนตุลาคม 256๑ ถึง เดือนกันยายน 256๒) 
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    เท ศ บ า ล ต ํา บ ล บ า น เพ ช ร   อ ํา เภ อ บ ํา เห น ็จ ณ ร ง ค   จ ัง ห ว ัด ช ัย ภ ูม ิ     จ ึงได จ ัดทำ แผนบริหารความเส ี่ยง  

ประจำ ป งบประมาณ พ.ศ.256๓ ดังนี้ 

แผนบริหารความเส่ียง 
แผนบริหารความเสีย่งของเทศบาลตําบลบานเพชร  ประจำ ป ีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 

ดานการจดัซื้อจัดจางและการบรหารพัสดภุาครัฐ ดานการปองกันและปราบปราบทุจรติ 
 

 
ความเส่ียง 

ระดับ 
ความ 
เสียง 

กิจกรรมการ 
ควบคุม 

จัดการความ 
เส่ียง 

 
วัตถุประสงค 

 
ระยะเวลา 
ด าเนน ิ  การ 

 
ความส าเรจ็ 
ที่คาดหวัง 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

 
ผูรับผิดชอบ 

ระดับความเส่ียงที่คาดหวัง 

โอกาส/ 
ความถี ่

ผลกระทบ 
ความ 
รุนแรง 

คะแนน 
รวม 

1.การจ ัดซ ือ้จ ัด  1.ควรมกีาร -เพ่ือเสรม ิ ต.ค6๒-กย. เพ่ือให การ - กองคลัง    
จางแบบงาน วางแผน สรางความรู 6๓ จัดซ้ือจัดจาง   
เรงดวนทำใหไม ความพรอม ความเขาใจ  เป ็นไปตาม   

สอดคลองกับการ และให ในการใช  ระเบียบที่ถอื   

ปฏบิ ัต ิงาน ระยะเวลา บริการงาน  ปฏิบ ัติ   

 ในการจัดซ้ือ จัดซ้ือจัดจาง     

 จัดจาง      

 เพ่ือให      

 สอดคลอง      

 กับการทน ั      

 ใชงาน      

2.การจ ัดซ ือ้จ ัด  2. ผูรับ -เพ่ือเสริม ต.ค6๒-กย. เพ่ือให การ - กองคลัง    
จางที่วาจางไม บริการควร สรางความรู 6๓ จัดซ้ือจัดจาง   
สามารถเขาถึง ทำความ ความเขาใจ  เป ็นไปตาม   

บริบทของการ เขาใจกับ ในการใช  ระเบียบที่ถอื   

ทำงานโครงการ การทำงาน บริการงาน  ปฏิบ ัติ และ   

 และควร จัดซ้ือจัดจาง  สรางเขาใจ   

 ประสานกับ   ในการ   

 เจาหนาที ่   ปฏบิ ัต ิงาน   

 พัสดุเพ่ือให      

 ทันตอการ      

 ด ํา เนน ิ  การ      

3.ผูใชบริการ 
จัดซ้ือจัดจาง 
ไมมีความรูใน 
การก าหนด 
คุณลักษณะ 
ของวัสดุและ 
ครุภัณฑ 

 3.ผูรับบริการ 
ควรทำความ 
เขาใจกับ 
คุณลักษณะ 
ของวัสดแุละ 
ครุภัณฑ 
ที่ตองการ 
เพ่ือแจงราย 

-เพ่ือเสริม 
สรางความรู 
ความเขาใจ 
ในการใช 

บริการงาน 
จัดซ้ือจดัจาง 

ต.ค6๒-กย. 
6๓ 

เพ่ือใหการ 
จัดซ้ือจัดจาง 
เปนไปตาม 
ระเบียบที่ถอื 
ปฏิบัติ และ 
สรางเขาใจ 
ในการ 
ปฏบิ ัต ิงาน 

- กองคลัง    

 ละเอียดให      

 การจ ัดซ ื้อจ ัด      

 จางตรงตาม      

 วัตถุประสงค      

 ตอไป      
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1. ปกป องประโยชน สาธารณะ  : การปฏ ิบ ัต ิหน าท ี่ไม ให ผลประโยชน ส วนต ัวมาแทรกซ อนรวมถ ึง 

ความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มีความเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียง 

2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด : เปดโอกาสใหตรวจสอบ หรือการเปดเผย 
ผลประโยชนสวนตัว หรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การปฏิบัติตนท่ียึดหลัก 
คุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ี ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนโดยเฉพาะผูบริหารตอง 
เปนแบบอยาง 

4. สรางวัฒนธรรมองคกร : สรางสภาพแวดลอมสนับสนุนการหลีกเลี่ ยงประโยชนทับซอน และ 
สรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือสัตย 

จุดเส่ียงของผลประโยชนทับซอน 

1. การสรางปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน 

2. การทำจัด ทําคุณลักษณะงาน/การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

3. การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ 

4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

5. การกระจายงบประมาณในดานตางๆ 

6. การปรับการลงโทษ 

7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอนการตัดสินขอพิพาท 

8. การรับของขวัญของกํานัลจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 

แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

หล ักการและแนวค ิดน ี้สามารถประย ุกต   ใช ประกอบการ ด ํา เน ินการตามนโยบายการให และร ับของขว ัญ  
และผลประโยชน ของข าราชการพล เร ือนและ เจ าหน าท ี่ ภาคร ัฐ ในประมวลจร ิยธรรมข าราชการพลเร ือน  ข อบ ังค ับ  
วาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และประกาศ 
คณ ะกรรมการป อ งก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห งช าต ิเร ื่อ งหล ัก เกณ ฑ การร ับทร ัพย ส ินหร ือประโยชน อ ื่น ใด โดย 
ธรรมจรรยาของเจ าหน าท ี่ของร ัฐ พ.ศ. 2543  และการร ับทร ัพย ส ิน  แบ งเป น  2  กรณ ี  ค ือ 

1. รับในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐ โดยหลักการรับไมไดทุกกรณี ไมวากอน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติ 

หนาท่ี เวนแตมีกฎหมายใหรับ 

2. รับในฐานะสวนตัวไมไดหามรับ และตองรายงานตามเง่ือนไข 

การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยใชห้ลกัการของกฎหมาย 

บทที่ 6 

1. การให -การรับของขวัญและผลประโยชน 



คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตําบลบ้านเพชร อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ www.banphet-mu.go.th   

เจตนารมณ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี ภาครัฐวา 

จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคลหาก 

ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐ คนใดรับของขวัญ และผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธพิลตอการตัดสินใจและการ กร

ก ร ะ ท ํา หน าท ี ่ถ ือว าเป นการประพฤต ิม ิชอบ ย อม ท ํา ล า ย ความเช ื่อถ ือไว วางใจของประชาชนกระทบต อความถูกตอง 

ชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยดึถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ 

ประชาธ ิป ไตย  และท ี่ส ํา ค ัญค ือ หล ักเกณฑ ของคณะกรรมการป องก ันและปราบปรามการทจุร ิตแห งชาต ิข าราชการ 

และเจาหนาท่ีภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดไม ได เวนแตโดยธรรมจรรยาเทานั้น ซ่ึงก็หมายถึงตามปกติ 

ธรรมเนียมประเพณี เชน วันเกิด วันปใหม และตองอยูในเง่ือนไขวาจะรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด จากญาติ 

พ ี่น องตามฐานาน ุร ูป  แต ถ าเป นบ ุคคลอ ื่น ไม เก ิน 3,000  บาท  รวมถ ึงเจตนารมณ ของการบร ิหารงานของร ัฐเป นไป 

ดวยความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน รวมท้ังตองใหประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย 

ในความซ ื่อส ัตย ส ุจร ิต ของผ ูม ีหน าท ี่ในการบร ิหารงานของร ัฐ  จ ึงต องห ามการกระท ํา อ ัน เป นการข ัดก ันระหว าง 

ประโยชนสวนบุคคลของผูมีหนาท่ีดังกลาวกับประโยชนสวนรวม  

อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

1. ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงินทรัพยสิน สิ่งของ บริการหรือ อ่ืนๆ ท่ี 
มีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและ/หรือไดรับท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน รายได และผลประโยชน 
จากการจางงานในราชการปกติ ซ่ึงจะเก่ียวของกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปราม 
การทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 103 

มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีหามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด จาก 
บุคคล นอกจากมีกฎหมายหรือขอบังคับท่ีออกโดยบทบัญญัติ แหงกฎหมาย เวนแต การรับทรัพยสิน หรือประโยชน 
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 

ตารางการแยกประโยชนอ่ืนใดกับประโยชนโดยธรรมจรรยา 
 

มาตรา 
103 

ประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยา 

หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือ 
ประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลนอกจากมีกฎหมาย 
หรือขอบังคับท่ีออกโดยบทบัญญัติ แหง 
กฎหมาย 

เงินเดือน เงินประจ าต าแหนง 
คาจาง เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง 
คาท่ีพัก คาเดินทางคาอาหาร 
คาสมนาคุณ การลดราคา 
การบริการ เปนตน 

การรับทรัพยสินหรือประโยชน 
อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา เชนตาม 
ธรรมเนียม/ประเพณี/ 
วัฒนธรรม ที่ปฏิบัติกันในสังคม 

เจตนารมณ มาตรา 103    เพ ื่อไม ให ก ารร ับทร ัพย ส ินหร ือประโยชน อ ื่น ใดของเจ าหน าท ี่ของร ัฐจากบ ุคคล ในโอกาส 
ต า งๆ  ม ีอ ิท ธ ิพ ล ต อ ก า รป ฏ ิบ ัต ิห น า ท ี่  ซ ึ่ง เป น ส า เห ต ุห น ึ่ง ข อ งก า ร ข ัด ก ัน ร ะ ห ว า ง ผ ล ป ร ะ โย ช น ส ว น บ ุค ค ล แ ล ะ 
ผลประโยชนสวนรวม จึงไดกําหนดหลักเกณฑในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด ไวเพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐทุก 
ตำแหนงตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
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2. ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 

3.  ของขว ัญท ี่สามารถค ิดราคาได  (Tangible gifts) หมายรวมถ ึง  ส ินค าบร ิโภค  ความบ ันเท ิง  การ 

ตอนรับใหท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว 

บัตรกำน ัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 

4. ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible Gifts and Benefits ) หมายถึง 

สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไม สามารถคิดเปนราคาท่ี จะซ้ือขายไ ดอาทิเชน การใหบริการสวนตัว 

การปฏิบัติดวย ความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะ ใหหรือการสัญญาวา 

จะ ได ร ับประโยชน มากกว าคนอ ื่นๆ 
 

 

ขอคำถามท่ีใชในการตัดสินใจวา จะรับหรือไมรบัของขวัญและ/หรือผลประโยชน มี 3 คำถาม คือ 

1. เราควรรับหรือไม 

2. เราตองรายงานหรือไม 

3. เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได หรือ 

เป นการร ับในโอกาสท ี่เหมาะสมตามขนบธรรมเน ียมประเพณ ีว ัฒนธรรมหรือให ก ันตามมารยาทท ี่ปฏ ิบ ัต ิก ัน ในส ังคม 

อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธไมว าจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ี 

สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ลอตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม 

และอาจเขาขายการรับสินบน 

1 .1 )  การถ ูกเสนอส ิ่งใด  ๆ นอกเหน ือจากเง ินน ั้น ส ิ่งท ี่ควรนำมาเป นเหต ุผลในการต ัดส ินใจ ค ือ 

1.1.1) ทำไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคำขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจ 

ในการปฏิบัติตนหรือไม 

1.1.2) ความประทับใจของทานตอของขวัญ และ/หรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการ 

ทำงานในอนาคต 

1.2) ถาทานทำงานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ี ตองไดรับความไววางใจเปน 

พ ิเศษ  เช น  งานตรวจสอบภายใน  และงานตรวจค ุณภาพต างๆ การจ ัดซ ื้อจ ัดจ าง การออก 

ใบอนุญาต หรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลัก 

จร ิยธรรมเร ื่องน ี้มากกว าบ ุคคลกล ุมอ ื่น 

ขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให -รับของขวัญและหรือผลประโยชนอ่ืนใด 

เราจะจัดการอยางไร 

ขอคำถามท่ี 1. เราควรรับหรือไม 
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2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ 

กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะแลว ผลประโยชนสวนตนท่ี ไดรับ 

กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดย 

มิชอบ 

 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ 
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน 
ราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวา 
หนวยงานอ่ืนๆ 

หล ักการการปฏ ิบ ัต ิงานในภาคร ัฐอย ูบนพ ื้นฐานท ี่ว า  “การกร ะ ท ํา และการต ัดส ิน ใจใดๆ จะต องก ร ะ ท ํา  
ด วยความเป นกลาง ปราศจากการม ีส วนได ส วน เส ียในการให บร ิการและปกป องผลประโยชน ของส ังคมไทย โดยรวม” 

ด  ังน  ั้น  อ งค ก ร ห ร ือ บ  ุค ค ล ใด ๆ ไม ค ว ร ใช ข อ งข ว  ัญ ห ร  ือ ผ ล ป ร ะ โย ช น ม า แ ส ว งห า ค ว าม ช อ บ ธ ร ร ม 
ผลป ระโยชน ให  ก  ับ อ งค ก รของตน ห ร ือตน เอ ง เห น  ืออ งค ก รห ร ือบ  ุคคล อ ื่น  ท ํา ให  เก  ิดคว ามส ั่น คลอน คว าม เช  ื่อ ถ  ือ 
ไว วางใจท ี่ประชาส ังคมม ีต อภาคร ัฐและ ท ํา ให เก ิดความไม เป นธรรมในส ังคม 

ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบประชาธิปไตย 
ข าราชการและเจ าหน  าท ี่ภ าคร ัฐม ีพ  ันธะผ ูกพ ันท ี่จะต องปฏ  ิบ ัต ิงานอย างเป  ็นธรรม โดยกระ ท ํา และแสดงออกโดยย ึด  
มาต รฐาน คว าม โป ร ง ใส คว าม พ ร อ ม ร ับ ผ  ิด ช อบแล ะแส ด งพ ฤต  ิก รรม ท ี ถ  ูก ต อ ง  เท ี่ย ง ธ รรม ตลอด เวล าท ี่ม  ีอ าช  ีพ 
รับขาราชการ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน สามารถพิจารณาจากหลักการตอไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผูให พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ี เก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ 
ป องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห งชาต  ิรวมท ั้งนโยบายของหน วยงาน เช น การห ามร ับของขว ัญหร ือประโยชน  
จากค ู ส ัญญา/องค กรหร ือบ ุคคลท ีก่ าล ังจะมา ท ํา การค า  การส ัญญาว าจะให  -ร ับก ับองค กรหร ือบ ุคคลท ี่จะขอ ท ํา  
ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกำหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและเจาหนาท่ี 

ภาคร ัฐสามารถจ ัดการเร ื่องน ี้ได อย างเหมาะสม การรายงานการร ับของขว ัญและหร ือผลประโยชน ใดๆ ต องม ีการ 

ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

2)  บทบาทหน าท ี่ของท านในองค กร  ถ าข าราชการน ั้นๆ ทํางานในขอบข ายท ี่อ อนไหวและต องการ 
ความเช ื่อถ ือไว วางใจเป นพ ิเศษ และหร ือกล ุมท ี่เก ี่ยวก ับการได ประโยชน หร ือเส ียประโยชน ท ั้งจากระด ับองค กร และ 
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบงานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวา 

“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนอ่ืนใดท่ีผูใหเจาะจงใหนั้น จะมีคาเพียงใดก็ตาม 

ก ็ไม ควรร ับ ไว เพ ราะก อให เก ิดความร ูส ึกผ ูกพ ัน เป นส ัญญ าหร ือพ ันธะระหว างผ ูให และผ ูร ับ  

กอใหเกิดความเส่ือมศรัทธาตอประชาชน ” 

ขอคำถามท่ี 2. เราตองรายงานหรือไม 
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ตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับ 
การหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนทานควร 
ดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น ๆ 

หลักการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดตองควรรายงานหรือไม ควรจะตองให องคกร 

เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 3,000 

บาท ท้ังนี้ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแห งชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับ 

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

แนวทางปฏิบัติ 

• ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอยของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร 

ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชนท่ี ไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตอง 

รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

• ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค าเกิน 3, 000 บาท ตองรายงาน 

หนวยงานและลงทะเบียนไว 

• ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง 3,000 -  15,000 บาท 
และเจาหนาท่ี  มีความจำเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

• ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปน 
ทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให 
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป  

• ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูให คนเดียวกัน 
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้งเม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา 3,000 บาท ตองรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

• ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการแมจะตางคน ตางกลุม 
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดีแตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาท ตองรายงานของขวัญหรือ 
ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

• ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน 

องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสม เสมอ บอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน 

กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐหรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และ 

คาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ 
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ) 
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1)  ปกตสิามารถเก ็บร ักษาไว เอง หากม ีค าไม เก ิน 3,000  บาท  

2) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000-15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา 

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 

3) หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของส วนราชการ และสวนราชการ 

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 

การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล 
จร ิยธรรมอาจถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถ ึงไล ออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝ น 
นอกจากน ั้น  หากการร ับของขว ัญหร ือผลประโยชน น  ั้น  ๆ  เข าข ายการร ับส ินบน  ฉ อฉล  ท ุจร ิต และสามารถพ ิส  ูจน ได  
ว า ข าราชการและหร ือ เจ าห น าท ี่ ภาคร ัฐน ั้น  ๆ  ร ับ ของขว ัญ หร ือผลป ระโยชน ซ ึ งม  ีผ ลต อค วาม เป  ็นธรรม ก อ ให เก  ิด 
ผลประโยชนแก ผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคน อาจมีสวนรวมในการรับโทษทาง 
อาญาดวย 

กรณ ีฝ าฝ นหล ักเกณฑ ของคณะกรรมการป องก ัน  และปราบปรามการท ุจร ิตแห งชาต ิจะม ีโทษจ ํา ค ุกไม  

เกิน 3 ป ปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ และยังมีความผิดฐานกระทำความผิดตอตำแหนงหนาท่ี 

หรือทุจริตตอหนาท่ีตามประมวลกฎหมายของอาญาดวย 

เจ าหน าท ี่ข องร ัฐท ี่ได ร ับ ทร ัพ ย ส ิน หร ือป ระโยชน อ ื่น ใด   ตามวรรคหน ึ่งท ี่ตน ไม ม ีส ิท ธ ิได ร ับ   ต อ ง 

รายงานและส งมอบส ิ่งน ั้น ให หน วยงานท ี่ตนส ังก ัด ใน โอกาสแรกท ี่ก ระท ำ ได ไม เก ินสามส ิบ ว ันน ับ แต ว ันท ี่ได ร ับ ส ิ่ง  

นั้นไว และใหส่ิงนั้นตกเปนของหนวยงานของรัฐ โดยใหหนวยงานนั้น จัดทำบัญชีไวเปนหลักฐานและเก็บ 

รักษาหรือจัดการส่ิงนั้น ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

ใหนำความในวรรคหนึ่ง มาใชบังคับแกคูสมรสและญาติของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดรับของขวัญ ของท่ี 

ระลึก เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคำนวณเปนเงินได เนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี ของร ัฐ 

ด ว ย โด ย อ น ุโ ล ม  ใน ก ร ณ ีท ี่ค ูส ม ร ส ห ร ือ ญ า ต ิไ ม ม ีส ิท ธ ิร ับ ท ร ัพ ย ส ิน ห ร ือ ป ร ะ โย ช น ด ัง ก ล า ว  ให ม ีห น า ท ี่แ จ  ง ใ ห   

เจ าหน าท ี่ของร ัฐทราบในโอกาสแรกท ี่กระ ท ํา ได แต ไม เก ินสามส ิบว ันน ับแต ว ันท ี่ ได ร ับส ิ่งน ั้น ไว   เพ ื่อให เจ าหน าท ี่ของ 

รัฐดําเนินการตามวรรคสองตอไป 
 

 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ 

ภาครัฐและตอขาราชการกุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการท่ีส าคัญ คือ 

ขอคําถามท่ี 3 เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเส่ียง 
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1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑโดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ 

เปนจริง การตีคาราคาต กวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเอง หรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ 

ผลประโยชนนั้นๆ มีคาต กวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลาว นับวาเปนการคดโกง 

และหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน 

ใดๆ อาจทำใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน 

ใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทำใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการหรือผูรับงาน -รับจาง – 

รับเหมา ฯลฯ ท่ี เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน โดย อิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ี 

ไดรับทำใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกำหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ือ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ 

รับจางตางๆ ไมตองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรม 

การทำงานขององคกรขาราชการ และหรือเจาหนาท่ี ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการ 

ปฏิบัติหนาท่ี และละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบ ซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ี เปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ 

ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา 

เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาวไดหรือไม แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน ใจ หรือหากไมรบั 

จะเปนการทำลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆ ก็ทำเชนนี้ ทำไมฉันจะทำบางไมได ” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน 

แรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ท้ังๆท่ีในหนาท่ีการงานกับหลักสูตรฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
ไม เก ี่ยวก ับฉ ัน เลย ” 

ท านต องระล ึกอย ูเสมอว า  เหต ุผลท ี่ท านใช กล าวอ างเช นน ี ้ ไม สามารถปกป องท านจากการถ ูก 

ด ํา เนินการทางวินัย หากการกระทำของทานเปนการกระท าหรือรวมกระทำการท่ีมิชอบเหลานั้น 

บทสรุป 

ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการ 

และหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใดทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจ โดยปราศจาก 

อคติ ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ 

ผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของ 

ท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญ 

หรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนำไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของทาน รวมท้ังองคกร 

ของทานเอง 
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1. การให/การรับของขวัญและผลประโยชนในเทศกาลปใหม 

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันข้ึนปใหม ขาราชการชั้นผูนอยนิยมมอบหรือเรี่ยไรเพ่ือจัดหาของขวัญใหแก 

ขาราชการชั้นผูใหญหรือผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนการสรางทัศนคติท่ีผิด ท้ังยังเปนชองทางใหเกิดการประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2540 ใหถือปฏิบัติวาขาราชการชั้นผูนอยพึงงดการให 

ของขวัญแก ขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญ เพ่ือเสริมสราง 

คานิยมใหเกิดการประหยัด และสรางทัศนคติท่ีถูกตองโดยหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาตองด ารงตนเปน 

แบบอย างท ี่ด ี พรอมท ั้งก ํา ช ับด ูแลข าราชการในส ังก ัดให ประพฤต ิตนเก ี่ยวก ับการเร ี่ย ไร และการให หร ือร ับของขว ัญ  

หรือประโยชนอ่ืนใดใหถูกตองสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดประกาศคณะกรรมการปองกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ี 

ของรัฐ พ.ศ.2543 เจตนารมณ ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบัง คับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม 

บทบ ัญ ญ ัต ิแห งกฎหมาย  เว นแต การร ับทร ัพย ส ินหร ือประโยชน อ ื่น ใด โดยธรรมจรรยาตามท ี่ก ํา หนดไว ในประกาศน ี้ 

ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ (1) รับทรัพยสินหรือ 

ประโยชนอ่ืนใดจากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป (2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืน 

ใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท และ (3) 

รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

น อกจากน ี้ร ะ เบ  ียบ ส ํา น  ักน ายกร ัฐมน ตร ีว าด ว ยการให ห ร ือ ร ับ ของข ว ัญ ของเจ าห น าท ี่ข อ งร ัฐ พ .ศ . 
2544 ขอ 12 ระบุ “เพ่ือประโยชนในการเสริมสรางใหเกิดทัศนคติในการประหยัดแกประชาชนท่ัวไปในการ 

แสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี  การแสดงการตอนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ 

ตามปกติประเพณีนิยมใหเจาหนาท่ีของรัฐพยายามใชวิธีการแสดงออกโดยใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร 

หรือใช บัตรแดงความเสียใจแทนการใหของขวัญ” 

      เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในหนวยงานเทศบาลตําบลบานเพชร เปนการสรางมาตรฐานทาง
จริยธรรม ปลูกฝงคานิยม ความซ่ือสัตย ความมัธยัสถ และเปนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถือ
ปฏิบัติ เทศบาลตําบลบานเพชร จึงกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมมาตรการการปองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ เรื่อง การใหและรับของขวัญของผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาสวนราชการหรือ
ผูใตบังคับบัญชาในโอกาสตาง ๆ เพ่ือนําไปสูหลักปฏิบัติใหทุกคนไดมีสวนรวมในการปองกันมิใหเกิดการทุจริต
คอรรัปชั่นในสังคมไทยตอไป โดยขาราชการการเมือง ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผูบังคับบัญชาทุก
ระดับของเทศบาล ตองประพฤติตนเปนแบบอยางดวยการงดรับของขวัญของกํานัล และกําชับผูใตบังคับบัญชา
ใหถือปฏิบัติตามนโยบายขางตน โดยการใชบัตรอวยพร หรือสงคําอวยพรทางอิเล็กทรอนิกส แทนการใหของขวัญ 

การขดักันแหง่ผลประโยชน์ทบัซอ้นตามนโยบายของรฐับาล 

บทที่ 7 



คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลตําบลบ้านเพชร อ.บําเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ www.banphet-mu.go.th 
   

 



 

 

 
 

 

 

 
 

บทที่ 8 

ช่องทางการแจง้เบาะแสและการร้องเรยีน 
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