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บทที่1 บทน ำ 

 
1.ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวมผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก เข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่ บุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรืผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ฯลฯ  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือOrganization For Economic  
Cooperation and Development (OECD)นิยามว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน        
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ของรัฐกับรัฐสถานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์กับ 2 สถานะ สถานะหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ    
ที่ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  ซึ่งเป็นบุคคลที่ท างานให้กับรัฐหรือตัวแทนของรัฐกับอีกสถานะหนึ่ ง             
คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นเอกชนคนหนึ่ง   
 

2.นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ   
  ผลประโยชน์ส่วนตน(Private Interest) “ผลประโยชน์”คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ 
เจ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่น เพ่ือนญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้
ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้น ก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์ส่วนตน มี  2 
ประเภท คือ ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary)และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน(non-pecuniary) ผลประโยชน์ส่วนตนที่เก่ียวกับ
เงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเก่ียวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่ง
ที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น  ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรี อ่ืนๆ ผลประโยชน์ที่ไม่
เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆเช่น 
สถาบันการศึกษาสมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีข้อสังเกตว่า
แม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
 หน้าที่สาธารณะ  (Public  Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ ภาครัฐ คือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คนเหล่านี้ ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ท างานให้ภาครัฐเช่น ที่ปรึกษาอาสาสมัคร   
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ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของ ผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคนการระบุผลประโยชน์ สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่า                                                                        

3.แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน          
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถ

ให้ความส าคัญอันดับต้น แก่สิ่งนี้โดย      
- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  
-  ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม      
-  ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ  

 -  ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่ 
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่     

-  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน     
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์ จากข้อมูลภายใน  
-  หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์ส่วนตน  

 -  ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจ หน้าที่   
 - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
 

4.ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual )มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน        

และสาธารณะเกิดข้ึน   
4.2.ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น(Perceived &Apparent) เป็นผลประโยชน์ ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่

จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้ อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสีย
มากกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรม เท่านั้น แต่จะต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง   

4.3 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน ปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต ส าหรับหน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อน
กัน(Competing Interests) มี ๒ประเภท       

   4.3.1 เกิดจากการที่ เจ้าหน้าที่   มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ ใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิด เมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกัน ปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่ บางคนเท่านั้นที่สามารถท างาน
บางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเก่ียวข้อง                                                                            
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4.2.2เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่  มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท 
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อน เป็นปัญหาผลประโยชน์  ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ก็สามารถ น ามา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้

 

5.รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 •  การหาประโยชน์ให้ตนเอง  

•  การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
•  การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
•  การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  
•  การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ   
•  การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท  
•  การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า  
•  การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ  
•  การซื้อขายต าแหน่งการจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืนเพื่อให้ได้มาซึ่ง

การเลื่อนระดับต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ  
•  ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 
•  เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพ่ือให้บริษัทเอกชน

ที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง  
•  ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษ กับตนนอกเวลา

ราชการ  
•  เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพ่ี น้องไปซื้อที่ดินบริเวณ

โครงการดังกล่าวนั้น  เพื่อขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น  
•  เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (SPEC) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ ในการวางโครงข่าย

โทรคมนาคมแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล  
•  การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนนสร้าง สะพานลงในจังหวัด 

โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพาน  
•  การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกิดของตนเอง  
•  การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง 
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6.กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 มำตรำ 100 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และมาตร 103       
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลภายนอก ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่มีเจตนาเพ่ือป้องกัน       
มิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการทุจริต การเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องมาตรา 100 และมาตร 103 ให้กับ
ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเป็นภารกิจส าคัญ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
ได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 มาตรา 100 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่รัฐตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนี้ 

1. นายกรัฐมนตรี 
2. รัฐมนตรี 
3. ผู้บริหารท้องถิ่น 
4. รองผู้บริหารท้องถิ่น 

รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว โดยให้ถือว่าการด าเนินการใด ๆ ของคู่สมรสที่ฝ่าฝืนมาตรา 100 
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นด้วย นอกจากนี้ ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปีด้วย 
 เจตนำรมณ์  เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมถึง 
ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกัน
การทุจริตอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม จึงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 กำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  สถานการณ์ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจอยู่
ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยมีแรงจูงใจให้การตัดสินกาจประโยชน์
ส่วนตน ส่งผลให้การใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจของผู้นั้นขาดความอิสระไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบนออกจาก
หลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 กำรรับโทษ  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนบทบัญญัติต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่
ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  ยกเว้น  กรณีคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระท าการฝ่าฝืนมาตรา 100 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่า ตนเองไม่ได้รู้
เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรถของตนกระท าการนั้น ๆ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่มีความผิด 
 

กำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100  
-เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 
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-เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท ที่เป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ที่ตนเองปฏิบัติ
หน้าที่ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล  ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

-เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานลูกจ้าง ในธุรกิจเอกชนที่อยู่ภายใต้ การก ากับ ดูแล ควบคุม 
หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์
ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
 ข้อยกเว้น ของมาตรา 100  กรณีพ้นจากการด ารงต าแหน่งมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี สามารถเป็นผู้ถือหุ้น
ได้ไม่เกิน 5% จากจ านวนหุ้นทั้งหมด  ที่จ าหน่ายในบริษัทมหาชนจ ากัด ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน  
 มำตรำ 103   คือ  กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากบุคคล นอกจากมีกฎหมายบัญญัติให้รับได้  เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยชอบธรรม  ตาม
หลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด มาตรา 103 ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุก
ต าแหน่ง และบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง 2 ปี 
 เจตนำรมณ์  ของมาตรา 103  เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จากบุคคลในโอกาสต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดไว้  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกต าแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ข้อยกเว้น  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้  
1.หากเป็นการรับตามกฎหมายก าหนดไว้ อาทิ  เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง 

เดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง ค่ารับประทานอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร 
หากเป็นการรัดโดยธรรมจรรยา 

หลักเกณฑ์ จ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้จากบุคคลโดยธรรมจรรยา 
1. รับจากญาติตามจ านวนที่เหมาะสม  ตามสมควรแก่ฐานะของผู้ให้ ตามสมควรแก่เหตุการณ์ 
2. รับจากบุคคลอ่ืน   (รวมถึงนิติบุคคลทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ)  ที่มีราคาหรือมูลค่าใน 

การรับจากบุคคลอ่ืน แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
3. รับจากการให้ที่เป็นลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 

 

กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจำกต่ำงประเทศ  ซึ่งผู้ให้ไม่ได้ระบุว่าให้ใครไม่ว่าจะมีมูลค่าเท่าใด หรือให้
เป็นส่วนตัวที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท  โดยมีความจ าเป็นต้องรับไว้เพ่ือ รักษามิตรภาพ   หรือ 
ความสัมพันธ์อันดี เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่เหตุผลที่จะอนุญาตให้รับไว้เป็นของ
ส่วนตัว  เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ตนสังกัดโดยทันที 

 

กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่มีมูลค่ำเกิน 3,000 บำท  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็นที่ต้อง
รับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท เพ่ือรักษาไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
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หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็นสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ
ของตนหรือไม่  หากผู้บังคับบัญชามีค าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ต้องคืนทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที  
หากไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ตนสังกัดโดยเร็ว 
 กรณีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน 
 กรณี เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ได้ พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐไปแล้วยั งไม่ถึง สองปี ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 โทษของผู้ฝ่ำฝืน  เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 103     
ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ โดยถือเป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 หากการรับทรัพย์สินเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  ถือเป็น
การกระท าความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 5 – 20 ปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 2,000 – 40,000 บาท  หรือประหำรชีวิต 

7.สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2560 

 7.1 ก าหนดนิยาม ค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” “หน่วยงานของรัฐ”“ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง”
“กฎ” “คู่สมรส” “ญาติ” “โดยทุจริต” “ประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้”“ปกติประเพณีนิยม” 
         7.2 ก าหนดหลักการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระท าการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของรัฐและประชาชนเป็นส าคัญ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่กระท าการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่
ไว้วางใจและไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

7.3 ก าหนดการกระท าดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมได้แก่ การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการโดย
ทุจริต การริเริ่ม เสนอ จัดท า หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต การใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เป็นต้น 
         7.4 ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดอัน
อาจค านวณเป็นเงินได้ในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
และก าหนดห้ามคู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
         7.5 ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือด ารงต าแหน่งอ่ืนในธุรกิจของเอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
ตน และรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนอ่ืนจากธุรกิจของเอกชนดังกล่าวเป็นพิเศษ ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ กระท าโดยประการใดๆ ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้
ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต 
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         7.6 ก าหนดหลักเกณฑ์กรณีส านักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ร่างสัญญาของรัฐท าขึ้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ ให้แจ้งความเห็นไปยัง
หน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญาพร้อม
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที่มีอ านาจบังคับบัญชา และคณะกรรมการ ป.ป.ช.เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 7.7 ก าหนดให้สัญญาของรัฐที่กระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการท าหรือให้ความ
เห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริต หรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ให้มีผลเป็นโมฆะหรือให้ด าเนินการตามสัญญาต่อไป หรือให้มีผลเป็นโมฆะเฉพาะส่วน แล้วแต่กรณี  

7.8 ก าหนดให้กรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา 12         
ให้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบหรือจัดท าขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของส านวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนินการตามมาตรา ต่อไป 
 7.9 ก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรณีโครงการของรัฐที่มี    
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะเป็นการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลท าให้รัฐ          
เสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยส าคัญใน
การท าโครงการดังกล่าว โดยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นค าร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต      
และประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งให้ยุติหรือสั่งให้น าโครงการดังกล่าวกลับ             
ไปทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์                                                            

7.10 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแสดงข้อมูลและรายได้จากการด ารงต าแหน่งการประกอบอาชีพ 
วิชาชีพหรือกิจกรรมอ่ืน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 7.11 ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการก ากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 
และก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดท าข้อก าหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ 
 7.12 ก าหนดให้น าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
 7.13 ก าหนดบทก าหนดโทษทางอาญา กรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติ    
ฉบับนี้ 
         7.14 ก าหนดมิให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือที่ตนปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ ไปเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือกฎ หรือทรัพย์สิน
นั้นมรีาคาเล็กน้อย มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามที่ก าหนด และก าหนด
มิให้น าบทบัญญัติการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ท างานในธุรกิจมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
         7.15 ก าหนดให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของตน 
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8.ตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 

8.1 ยำเรำดีกว่ำยำหลวง 
 นายไชยา ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ได้ให้บริการรักษาพยาบาลแก่นางนก         
และสามีบนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยน ายาฉีดแก้เวียนศีรษะและยาบ ารุงวิตามินซึ่งเป็นยาส่วนตัว
ของตนเองฉีดให้กับผู้ป่วยทั้งสองคนๆ ละ 1 เข็ม และเรียกเก็บเงินเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองเป็นจ านวน      
200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ นอกจากนี้นายไชยายังเคยน ายาส่วนตัวมาฉีดให้กับผู้มารับบริการบน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและเก็บเงินเป็นส่วนตัวเป็นจ านวนหลายครั้ง 
 พฤติกรรมของนายไชยา ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
ผู้บั งคับบัญชา และฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ราชการของตนเอกหาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ลงโทษ               
ตัดเงินเดอืน จ านวน 4% เป็นเวลา 1 เดือน 

8.2ของ ผอ. 
 นางงามตา ข้าราชการเมื่อครั้งเป็นนายแพทย์ประจ าโรงพยาบาลได้น าเลือดและสิ่งส่งตรวจชันสูตร   
จากคลินิกของตนเองไปให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลที่ตนปฏิบัติงานอยู่ท าการตรวจวิเคราะห์และได้มีการ
ช าระเงินค่าบริการให้กับโรงพยาบาล แต่เมื่อนางงามตาได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
กลับไม่มีการจ่ายเงินค่าบริการสิ่งส่งตรวจชันสูตรจากคลินิกของตนเองให้กับโรงพยาบาล เป็นเวลา 10 ปี      
รวมเป็นเงิน 900,000 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจชันสูตรก็ไม่กล้าติดตามทวงถามหรือเรียก
เก็บเงินจากผู้อ านวยการและนางงามตาในฐานะเป็นเจ้าของคลินิกและเป็นผู้อ านวยการโรงพยาบาล ซึ่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานก็ไม่ได้ใส่ใจตรวจสอบหรือสอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่ โรงพยาบาลยังไม่ได้รับช าระเงินท าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเกือบสิบปี จนกระทั่งมีการ
ร้องเรียนเรื่องนี้ข้ึน นางงามตาจึงน าเงินค่าบริการชันสูตรทั้งหมดมาช าระให้กับทางโรงพยาบาล 
 พฤติกรรมของนางงามตา ดังกล่าวเป็นการกระท าผิดอันได้ซื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 
ลงโทษปลดออกจากราชการ 

9.ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ได้ก ำหนดแนวทำงให้ ข้ำรำชกำรประพฤติปฏิบัติรวม 10 ประกำร ดังนี้ 

9.1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
9.2 ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
9.3 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
9.4 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม 
9.5 ข้าราชการต้องเคารพ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99
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9.6 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน 
โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

9.7 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่ งครัด         
และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

9.8 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพ และมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
9.9 ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9.10 ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของราชการ

โดยรวม 
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บทที่2  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1.ควำมเป็นมำ  

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญ         
และผลักดันให้การปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติโดยการส่งเสริมการบริหารราชการ  แผ่นดินที่มี    
ธรรมาภิบาลยึดหลักการบริหารจัดการที่ดียุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๒ 
(พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ มีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานเข้า
ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity& Transparency 
Assessment : ITA ) เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปอย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข  ที่มุ่งเน้นให้ทุก หน่วยในสังกัด
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ทุกหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานภายใต้สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข จัดส่งข้อมูลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity& 
Transparency Assessment ) ซึ่งการจัดท าข้อมูลตามแบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) มีการมุ่งเน้น
ในเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนยัง ก าหนดเป็นค าถามใน
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (ITA) ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่มีความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามที่นโยบายของรัฐบาล ที่อาจท าให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

2. หลักกำรและเหตุผล  
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสงวหาประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลังจริยธรรมโดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้  
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความชอบ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับท าให้ผล
ประโยชน์ของหน่วยงาน องค์กร สถาบัน สังคมต้องสูญเสียไป โดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน 
คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังพบ
ผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระโดยไม่รู้เป็นจ านวนมาก น าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษ 
ดังนั้น เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of Interest:COI)จึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรง และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศอีกด้วย 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงาน    
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 

พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว    
ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดอยู่ที่ตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น ก็ได้ อาทิ การ



13 
 

แต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในหน่วยงานหรือตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องเข้ามามีส่วนร่วมในประโยชน์
สาธารณะโดยมิชอบ ส่งผลเสียต่อส่วนรวม 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนกาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็น
ระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่ จะท าให้เกิด       
ความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน      
และผลประโยชน์ส่วนร่วมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์
หรือสภาวการณ์ขัดกันของผลประโยชน์มากเท่าใดก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 

3.กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนผลประโยชน์ทับซ้อน(Risk Assessment for Conflict of Interest) 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆเพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง ด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน     
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง(Likehood)และความรุนแรงของผลกระทบและระดับความเสี่ยง       
ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุตัวเลขหรือจ านวนเงิน      
ที่ชัดเจนได ้
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณพ.ศ.
2563 พบว่า มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่จ าเป็นต้องด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 
กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำน 
 -เกณฑ์มำตรฐำนระดับโอกำสที่เกิดจำกควำมเสี่ยง 
  

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก โอกาสเกิดข้ึนเป็นประจ า 
4 สูง โอกาสเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง โอกาสเกิดข้ึนบ้าง 
2 น้อย โอกาสเกิดข้ึนน้อย 
1 น้อยมาก โอกาสเกิดข้ึนยาก 

 
-เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ไล่ออก 
4 สูง ลงโทษทางวินัยร้ายแรง ปลดออก 

3 ปานกลาง ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ลดเงินเดือน 

2 น้อย ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ตัดเงินเดือน 

1 น้อยมาก ลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ภาคทัณฑ์ 
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-เกณฑ์มำตรฐำนระดับควำมเสี่ยง(Degree of Risk) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระดับความเสี่ยงคือ การแสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณ

ของระดับที่จะเกิดความเสี่ยงกับระดับความรุนแรงของผลกระทบแต่ละสาเหตุ(โอกาสxผลกระทบ)และน ามาจัด
ระดับความส าคัญของความเสี่ยง โดยมีการก าหนดแผนภูมิความเสี่ยง(Risk Profile) 

 
-เกณฑ์ควำมสำมำรถในกำรยอมรับควำมเสี่ยง 

ระดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน
ระดับความเสี่ยง 

การแสดงแถบสี มาตรการก าหนด 

4 สูงมาก 15-25 
 

 จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง มี
มาตรการลดและประเมินซ้ าหรือ
ถ่ายโอนความเสี่ยง 

3 เสี่ยงสูง 9-14  จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
ควรมีมาตรการควบคุมป้องกัน
ไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ 

2 ปานกลาง 4-8  ยอมรับความเสี่ยง ควรมีมาตรการ
ควบคุมป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง
เคลื่อนย้ายไปอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้ 

1 ต่ า 1-3  ยอมรับความเสี่ยงควรมีมาตรการ
ควบคุมเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้น 
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  ระดับควำมเสี่ยง 

ยอมรับได้ ยอมรับไม่ได้ 
ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบ
ความเสีย่ง

 
  

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย(Likelihood)
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4.กำรบริหำรจัดกำร ตำมหลัก 4 ประกำรส ำหรับจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย  

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ คือ เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและ 
นโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  

2. สนับสนุนความโปร่งใส และพร้อมรับผิด คือ ก าหนดขั้นตอนการทางานที่ชัดเจนและ 
เปิดเผยให้ประชาชนทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ  

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง คือ เจ้าหน้าที่ต้องระบุ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาให้มากที่สุดโดยฝ่ายบริหาร
ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบป้องกันพร้อมก าหนดนโยบาย  

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร คือ ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน 
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน  
 

5.แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ขั้นตอน ประกอบด้วย 
1.ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร  
2.พัฒนานโยบายและกลยุทธ์จัดการปัญหา 
3.ให้ความรู้แก่บุคลากรของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
4.ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5.สื่อสารให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนหนว่ยงานและประชาชนรับทราบถึงความมุ่งม่ัน

ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.บังคับใช้นโยบายที่ก าหนด 
7.มีการทบทวนมาตรการ นโยบาย ที่ก าหนดไส้อย่างสม่ าเสมอ 

6.แนวทำงกำรป้องกันและเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อ านาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
2. ค่อยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีระบบในกรณีที่มี

เหตุการณ์เกิดขึ้นอาจใช้ทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิด และการใช้สายสืบภายใน 
3.ลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือป้องกันการรวมกลุ่ม

หรือ syndicate  
4. ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง 
5.มีระบบพิจารณาคัดเลือกผู้ท าหน้าที่ดูแลเรื่องการเงินทุกระดับเป็นพิเศษและควรให้ตรวจสอบ

พฤติกรรมร่ารวยผิดปกติ  
6. ควรมีการศึกษาวิจัยอย่างแท้จริงในกลุ่มงานที่มีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซ้อน  
7.ควรมีการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเปน็ครั้งคราว  
7. ท าการส ารวจทัศนคติของประชาชน และผู้มารับบริการ เพ่ือประเมินผลการทางานและการ

คอร์รัปชั่น 
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บทที่3 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ตำรำงท่ี1 แสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนส านักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง 
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 
ล ำดับ

ควำมเสี่ยง 
ประเด็นควำมเสี่ยง โอกำสและผลกระทบ มำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยง

ผลประโยชน์ทับซ้อน โอกำส ผลกระทบ ระดับ
ควำมเสี่ยง 

1 -การบั นทึ ก เลข ไมค์ รถ
ราชการไม่ เป็นปั จจุบั น 
เนื่องจากรถมีระยะเวลา
ก า ร ใช้ ง า น น า น  แ ล ะ
สอบถามช่างในพ้ืนที่แล้ว
ไม่สามารถซ่อมได้ 

5 5 25 - ให้บันทึกระยะในการใช้งาน
แทนไปก่อน และส่งซ่อมศูนย์ 
 

2 -การจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
ไม่มีการสั่งจ่ายจากใบเบิก
ในการควบคุมน้ ามัน 

3 ๕ ๑๕ -จั ด ท า ใบ เบิ ก สั่ ง จ่ า ย น้ า มั น
เชื้อเพลิง โดยผู้มีอ านาจลงนาม 

3 -ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยัง
ไม่มีการลงทะเบียนผู้ค้า
กับภาครัฐในระบบe-GP 
ท าให้ต้องไปซื้อกับร้านค้า
นอกพ้ืนที่ ท าให้ล่าช้าใน
การจัดท าจัดซื้อจัดจ้าง 

๓ ๔  ๑๒  -แจ้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่มี
ความประสงค์ ให้ด าเนนิการ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐใน
ระบบ e-GP 
 

4 -ความคุ้มค่าในการซ่อม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

2 ๔ ๘ -เปรียบเทียบราคาและระยะเวลา 
ณ ปัจจุบัน ระหว่างซื้อเครื่องใหม่
หรือซ่อมบ ารุง 

 
สรุปประเด็น ในการวิเคราะห์ผลความเสี่ยงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน มีสาระส าคัญ ดังนี้  
1. มาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ แก้ไข
ปัญหา การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย ใน 4 ประเด็น คือ  
  (1) การใช้รถราชการ การจัดหาพัสดุ  

(2) การบันทึกน้ ามันเชื้อเพลิง  
(3) การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบe-GP 
(4) การซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์  

2. น าประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดท าคู่มือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอ าเภอมะนัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อไป 
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