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คํ านํ า 
 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน  ทุก
ระดับของสังคม ทั้งในระบบการเมืองและระบบราชการ  โดยมีที่มาจากความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมป์ นับแต่สมัยที่
มีการบริหารราชการแผ่นดินในระบบศักดินาจนถึงปัจจุบัน  แม้จะมีรัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการมีองค์กรอิสระเข้าตรวจสอบการบริหารงาน  การให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ  มอบหมาย หรือความครอบง าใด ๆ  การแสดงบัญชีทรัพย์สินและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น มีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ  โดยการใช้อ านาจและต าแหน่งทางราชการ เพ่ือผลประโยชน์ต่อตนเองและธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ทั้งนี้ เนื่องจากการคอร์รัปชั่นมีกระบวนการปรับตัวได้ดี  โดยมีลักษณะเฉพาะ  คื อ  มีวิธีการ
มากมายและหลากหลายที่ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ  จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ประชาชน
ส่วนใหญ่เริ่มมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา  เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จัดแบ่งกันได้ลงตัว  ผู้เกี่ยวข้องต่างได้ผลประโยชน์
ร่วมกันมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอ านาจหน้าที่และความเสี่ยงต่อการรับผลผิดพลาด และเป็นคดีความ  และคิดว่า
ไม่มีผู้เสียหายหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการคอร์รัปชั่น  แต่ลืมไปว่าทรัพย์สินที่เสียหายจากการคอร์รัปชั่นนั้นเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินและเป็นงบประมาณแผ่นดินของส่วนรวม  ซึ่งเป็นผลกระทบที่นับว่ามีความเสียหายอย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 

  การรับรู้ หรือยอมรับในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่มีการเคลื่อนย้ายคนและทุนอย่างไร้พรมแดน เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในยุคใหม่ มีวิธีการหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบที่มีความซับซ้อน และซ่อนเร้นมากขึ้น  จนประชาชนส่วนใหญ่ยากที่จะเข้าใจ หรือรู้เท่าทันว่า 
อะไร  “เป็นการใช้อ านาจหน้าที่ของรัฐเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว” นั่นคือ การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย  หรือ
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่ นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และ
ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมตอ้งสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์ทีสู่ญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
จากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับ        
การละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้อง ฯลฯ 
เป็นต้น 
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เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานเลขาธิการ จึงได้จัดท าคู่มือเล่มนี้ โดยรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหมายและนิยามค าศัพท์
ของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงาน ก.พ.ร. และต่อส านักงาน ก.พ.ร.ในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรต่อไป 

 

 

     กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการ 
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เกี่ยวก บส าน กงานํก.พ.ร. 
 ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ ท าหน้าที่สนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นภารกิจที่มีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุมการพัฒนาระบบราชการในทุกด้าน รวมทั้งต้องด าเนินงาน
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และงานเลขานุการของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ดังนั้นส านักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
หน่วยงานและปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสมที่จะรองรับการด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าว 

วิส ยท ศน์ํส าน กงานํก.พ.ร. 
 “ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม” 

พ นธกิจํส าน กงานํก.พ.ร. 
 ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี  ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมตรี ท าหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย หรือ ก.พ.ร. ก าหนด มีหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนการท างานของ 
ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 3/1 แห่ง
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ 

1. งานเลขานุการของ ก.พ.ร. (ม.71/9) 
2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด (ม.71/10) 

2.1 งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอความเห็น 
- การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง กรม เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาการจัดท ารายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.ต่อ
คณะรัฐมนตรี 

- งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ 
ให้แก่ ก.พ.ร./อ.ก.พ.ร. 

2.2 การให้ค าปรึกษาแนะน า เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนา
ระบบราชการ 

2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับ         

กระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ 
นอกจากนี้ ยังท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และรับผิดชอบงานธุรการตามภารกิจที่เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป)  

ในการด าเนินงานให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ยึดสาระตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ 2546 เป็นส าคัญ 
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ยุทธศาสตร์ํส าน กงานํก.พ.ร. 
 ยุทธศาสตร์ที่ํ1ํํส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ พร้อมพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ
สูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ บริหารสินทรัพย์ของภาคราชการอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า เน้นการบริหารงาน
แบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ํ2  สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยสู่ความเป็นสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ํ3  เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ 

ว ฒนธรรมองค์กรํ 
บุคลากรมีวัฒนธรรมการท างานในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ท างานอย่างทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการท างานแบบ Knowledge Workers 

ค่านิยม ส าน กงานํก.พ.ร. 
o คิดริเริ่มและเรียนรู้ 
o มองไปข้างหน้าและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
o ท างานแบบเครือข่าย 
o มีขีดสมรรถนะสูง 
o ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม 

ในค ู่ม ือเล ่มน ี้ จะสะท ้อนให้เห็นถึงความหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวกับเรื่อง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร ้อมทั้งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยม ีสาระส  าค ัญแบ่งออกเป ็น 4 บท ได ้แก่ 

บทที่ 1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ 4 ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
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บททํี่ํ๑ํความหมายของผลประโยชนํ์ทํ บซํ อน 

ความหมายของผลประโยชนํ์ทํ บซํ อน 
 

ค  าว ่า Conflict of Interests ม ีการใช้ค  าในภาษาไทยไว ้หลายค  า เช ่น “ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน” 
“ผลประโยชน ์ข ัดก ัน” “ผลประโยชน ์ข ัดแย ้ง” หร ือ “การข ัดก ันแห ่งผลประโยชน ์” ถ ้อยค  าเหล ่านี้ถ ือเป ็นร ูปแบบหน ึ่ง
ของการแสวงหาประโยชน ์โดยม ิชอบ อ ันเป ็นการกระท  าที่ข ัดต ่อหล ักค ุณธรรม จร ิยธรรม และหล ักการบร ิหารกิจการ
บ ้านเม ืองท ี ่ดี (Good Governance)   

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอ านาจ
หน้าที่ที่จะต้องใช้ดุลยพินิจ ปฏิบัติหน้าที่ หรือกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอ านาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือ
หน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ 

โดยสรุป ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทีม่ีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว          
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  โดยมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาประโยชน ์ให ้ตนเอง ค ือ การใช ้อ  านาจหน ้าท ี่เพ ื่อตนเอง เช ่น ข ้าราชการใช ้อ  านาจหน ้าที่ท  า 
ให ้บร ิษ ัทต ัวเองได ้งานร ับเหมาจากร ัฐ หร ือฝากล ูกหลานเข ้าท  างาน เป ็นต ้น 

๒. ร ับผลประโยชน์ ค ือ การร ับส ินบนหร ือร ับของขว ัญ เช ่น เป ็นเจ ้าพน ักงานสรรพากรแล ้ว 
ร ับเง ินจากผ ู้มาเส ียภาษ ีหร ือเป ็นเจ ้าหน ้าท ี่จ ัดซ ื้อแล ้วร ับไม ้กอล ์ฟเป ็นของก  าน ัลจากร ้านค ้า   เป ็นต ้น 

๓. ใช ้อ ิทธิพล เป็นการเร ียกผลตอบแทนในการใช้อ ิทธิพลในต าแหน่งหน ้าท ี่เพ ื่อส ่งผลท ่ีเป ็นคุณ 
แก ่ฝ่ายใดฝ่ายหน ึ่งอย ่างไม ่เป ็นธรรม 

๔.  ใช ้ทร ัพย ์ส ินของทางราชการเพ ื่อประโยชน ์ส ่วนตน เช ่น การใช้รถยนต์ หร ือคอมพ ิวเตอร์ของ
ราชการท  างานส ่วนต ัว เป ็นต ้น 

๕. ใช้ข ้อม ูลล ับของทางราชการ เช่น ร ู ้ว่าราชการจะต ัดถนน จ ึงร ีบไปซ ื้อท ี่ด ินในบร ิเวณด ังกล ่าว 
ด ักหน ้าไว ้ก ่อน เป ็นต ้น 

๖.  ร ับงานนอก ได ้แก่ การเป ิดบร ิษ ัทท  าธ ุรก ิจซ ้อนก ับหน ่วยงานท ี่ตนเองท  างานอย ู ่ เช ่น เป ็นน ักบ ัญช ี 
แต ่ร ับงานส ่วนต ัวจนไม ่ม ีเวลาท  างานบ ัญช ีในหน ้าท ี่ให ้ก ับหน ่วยงาน เป ็นต ้น 

7.  ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือ การไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
 

องค์ประกอบของผลประโยชน์ท บซ อน 

๑. ต้องมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ประโยชน์ส่วนตนนั้น หมายความรวมถึง ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วย 
๓. ต้องเป็นกรณีท่ีบุคคลนั้นๆ มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่ 
๔. ประโยชน์ส่วนตนนั้น อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้ 
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๕. บุคคลนั้น ๆ จะเป็นบุคลากรในภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้ 
๖. การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มิได้หมายความว่ามีการทุจริต  

คอร์รัปชั่นเสมอไป 
๗. ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยหลักการพ้ืนฐานเป็นเรื่องศีลธรรม 

คุณธรรม จริยธรรม 
๘. ความผิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจเป็นได้ทั้งการ

กระท าที่เป็นความผิดในตัวเอง (Mala in se) หรือเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม (Mala prohibita) ก็ได้ 
 
นํิยามศํ พทํ์และแนวคดิสำคํ ญ 

ผลประโยชน์ส่วนตนํ(private interest) 

ผลประโยชน์ คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้
ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ 
คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์            
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน                      

(non-pecuniary) 
– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน  ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น  แต่ยังเกี่ยวกับการ

เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน 
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจ
ไมตรีอ่ืน ๆ 

– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง 
สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง 
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 

หน าที่สาธารณะ 

  หน้าที่สาธารณะ(public duty) ของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การให้ความส าคัญอันดับต้นแก่
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

 

ผลประโยชน์สาธารณะ 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นข้าราชการทุกคน 
สามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 
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- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด 

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 

ภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหา 

ต าแหน่งงานใหม ่
 

ผลประโยชน์ท บซ อนํมีํ๓ํประเภท  คือ  
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual)  มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้  
ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่
ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้  (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

หน าที่ท บซ อน (conflict  of  duty)  หรือผลประโยชน์เบียดซ อนก น (competing  interests)   มี ๒ ประเภท 

1.ํเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการ
ด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่               ทั้งสองออก
จากกั น ได้ อ าจท า ให้ ท า ง าน ไม่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  หรื อแม้ ก ระทั่ ง เ กิ ดคว ามผิ ดพลาดหรื อผิ ดกฎหมาย                       
ปกติ หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง  ๆ ให้ชัดเจน  แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืน ๆ ท าไม่ได้                
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

2. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น 
ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย
คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลาง 
และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
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บททํี่ํ2ํแนวทางการปฏิบ ติงานเพือ่ป้องก นผลประโยชนํ์ทํ บซํ อน 

   แนวทางการปฏิบัติงานเพ ื่อป ้องก ันผลประโยชน ์ท ับซ ้อนอย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ เพ่ือให้เจ ้าหน ้าท ี่    
ของร ัฐไม่ละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อ              
การปฏิบัติงานและอาจน  าไปส ู่การประพฤต ิม ิชอบในท ี่ส ุด เน ื่องจากเจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐก ็ม ีช ีว ิตส ่วนตน ม ีบางคร ั้งที่
ผลประโยชน ์ส ่วนตนจะมาข ัดแย ้งก ับการท  าหน ้าที่ แต ่สิ่งส าคัญ ค ือ ต ้องเป ิดเผยผลประโยชน ์ท ับซ ้อนท ี่มาอย ่าง
โปร ่งใส และย ึดถอืประโยชน ์ส ่วนรวมเป ็นเร ื่องหล ัก 

ส านักงาน ก.พ.ร. จึงด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ท ับซ ้อนให้เกิดโปร ่งใส เพ่ือไม่ให้เข้ามามีอ ิทธ ิพลใน
การท  างาน หรือการต ัดสินใจในการปฏิบัต ิหน้าที่จะน าไปส ู ่การใช ้อ  านาจหน้าที่ในทางมิชอบ การท ุจร ิตคอร ์ร ัปช ั ่น 
หร ือฉ ้อราษฎร ์บ ังหลวง ม ิฉะน ั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ด ังน ั้น 
ส านักงาน ก.พ.ร. จึงมีแนวทางการบร ิหารเพ ื่อป ้องก ันเร ื่องผลประโยชน์ท ับซ ้อน ในด ้านต ่างๆ ดังนี้ 

- การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงนโยบาย 
- การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานตรวจสอบภายใน 
- การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานจัดซื้อจัดจ้าง 
- การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานการเงิน 
- การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงนโยบาย 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีภำรกิจส ำคัญในกำรส่งเสริมธรรมภิบำลให้เกิดขึ้นในภำครัฐ โดยผลักดันกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้มีระดับธรรมำภิบำลเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลองค์กำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี (Good Governance) และน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมสู่มำตรฐำนสำกลดังนั้น จำกกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้
ยึดมั่นและควำมส ำคัญกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงน ำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดีเป็นหลักส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย ท ำให้มีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมโปร่งใส เพ่ือเป็นกรอบในกำรส่งเสริม
กำรด ำเนินงำน และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้นน ำของประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน โดย
กำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็น
มำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผล และพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกร
ทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
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๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชน
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
ผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำร
แสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 

๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนใน
กำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้ 

๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation):  กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะ
หุ้นส่วนกำรพัฒนำ 

๗. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) : กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และ
ภำรกิจ จำกส่วนรำชกำรส่วนกลำงให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืน (รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น) และภำคประชำช น
ด ำเนินกำรแทน โดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำร
ให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุง
กระบวนกำร และเพ่ิมผลิตภำพ เพ่ือผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร  

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่มี
กำรแบ่งแยกด้ำน ชำย/หญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ  ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอ่ืนๆ 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพ่ือหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่
จ ำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
 
การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานตรวจสอบภายใน 

กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ 
ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำง
กำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับ
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องค์กรจนถึงระดับสังคม   ตัวอย่ำงเช่น   กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกผู้ประกอบกำร  
เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรจัดกำรประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 

หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น จะบั่นทอน
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน ขยำยมำกกว่ำ
เดิม เนื่องจำกมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้มี ควำมสัมพันธ์ซับซ้อน
มำกขึ้น ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงตระหนักและให้ควำมส ำคัญในผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำน โดยพัฒนำ
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมกำรระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และขจัดควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยำยำมปกปิด จนท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐและส่วนรวม 
เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ำมำมีอิทธิพลในกำรท ำงำน หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ น ำไปสู่กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในทำงมิชอบ 

กลุ่มตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก็ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเช่นกัน ซึ่ง
จะเห็นได้จำกกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำน ก.พ.ร. ที่จัดท ำขึ้น เพ่ือให้กำรติดตำม และกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนในสังกัด โดยเฉพำะด้ำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตำมมำตรฐำน  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ระบุถึงความโปร่งใส เป็น
ธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้ 

๑. กรอบความประพฤติ 

๑.๑ ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

๑.๒ ประพฤติปฏิบัติตนตำมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

๑.๓ ยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก 

๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 

๕) กำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บริหำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ปิดบังข้อเท็จจริง 

๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพตรวจสอบภำยในและวิชำชีพของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

๒. หลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน มีดังนี้ 

๒.๑ ความซื่อสัตย์ 

๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีควำมรับผิดชอบ 
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๒) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพ 
ที่ก ำหนด 

๓) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำเกี่ยวข้องในกำรกระท ำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย หรือไม่เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรกระท ำที่อำจน ำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อส ำนักงำน ก.พ.ร. 

๒.๒ ความเที่ยงธรรม 

๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใดๆท่ีจะน ำไปสู่ควำมขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระท ำกำรใดๆท่ีจะท ำให้เกิดอคติ ล ำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 

๒) ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะท ำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้
วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ 

๓) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่ง
หำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว อำจจะท ำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง หรือเป็น 
กำรปิดบังกำรกระท ำผิดกฎหมำย 

๒.๓ การปกปิดความลับ 

๑) ผู้ตรจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำงๆที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน 

๒) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่น ำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำผลประโยชน์
เพ่ือตนเอง และจะไม่กระท ำกำรใดๆที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร 

๒.๔ ความสามารถในหน้าที่ 

๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น 

๒) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร 

๓) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของ 
กำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง 

  ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน โดยให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ  และกำรให้
ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ ประเมินผล  ข้อเสนอแนะ ค ำปรึกษำ ตำมแนวทำงที่มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในก ำหนดไว้  ทั้ง
ทำงกำรเงิน  กำรบัญชี  และกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ กลุ่มตรวจสอบภำยในยังเห็นควำมส ำคัญของกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่นอกเหนือจำกกำรวำงแผน
ตรวจสอบเรื่องเงิน/บัญชีแล้ว ยังให้ควำมส ำคัญในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบเรื่อง อ่ืนที่มีโอกำสเกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น 

๑. การสอบทานระบบการควบคุมภายในประจ าปี โดยที่ทุกส ำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ประเมินควำมเสี่ยง
ภำยในงำนของตนเองตำมแบบฟอร์มที่ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนด และส่งให้กลุ่มงำนสวัสดิกำรและอำคำร
สถำนที่เป็นผู้รวบรวมและจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภำยในสอบทำน  
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๒. การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   โดยก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
ตั้งแต่กำรเตรียมกำรด ำเนินกำร กำรจัดท ำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง กำรเผยแพร่เอกสำรประกำศเชิญชวน กำรรับซอง
ข้อเสนอ กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำกำรเสนอรำคำ เป็นต้น 

๓.  การตรวจสอบบุคลากรในฝ่ายพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่พัสดุไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญำ ของส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำหรับกำรตรวจสอบบุคลำกรใน
ฝ่ำยพัสดุกลุ่มตรวจสอบภำยในจะส่งแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุทุกท่ำน 
จำกนั้นก็จะน ำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจำกเจ้ำหน้ำที่พัสดุมำตรวจสอบกับรำยงำนสรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยกำรตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุของส ำนักงำน ก.พ.ร. รำยใดมีชื่อ ที่อยู่ นำมสกุล 
หรือเบอร์โทรศัพท์ เดียวกันกับบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ที่เป็นคู่ค้ำกับส ำนักงำน ก.พ.ร. ซึ่งกลุ่มตรวจสอบ
ภำยในจะเข้ำไปตรวจสอบรำยชื่อผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทหรือคู่ค้ำในเว็บไชต์ของกระทรวงพำณิชย์ จำกนั้นก็
จะสรุปผลกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อเลขำธิกำร ก.พ.ร. ต่อไป 

กำรบริหำรจัดกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ควรด ำเนินกำรเพียงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แต่ควรให้ทุกฝ่ำย
บริหำรจัดกำรร่วมกัน เพรำะกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้เกิดขึ้นที่งำนใดงำนหนึ่ง แต่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุก
กระบวนงำนของฝ่ำยกลุ่ม/กองต่ำงๆ เช่น งำนพัสดุ งำนจัดซื้อ งำนบุคคล งำนบัญชี งำนกำรเงิน งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานจัดซื้อจัดจ้าง 

กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุของส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน ก.พ.ร. (ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๓) เช่น 

๑. ยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเท่ียงตรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซึ่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหำผลประโยชน์อันมิควรได้

จำกกำรปฏิบัติงำน 
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเสียสละ อุทิศตนเพ่ือรักษำมำตรฐำน กำรให้บริกำรภำครัฐ และไม่เบียดบัง

เวลำรำชกำรไปประกอบธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตัว 
๔. มีจิตส ำนึกดี มีควำมรับผิดต่อหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้  
นอกจำกกำรยึดถือปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรส ำนักงำน ก.พ.ร. แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุยังยึดถือและ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ จ านวน ๑๒ ประการ คือ 

๑.  วำงตัวเป็นกลำงในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ 
๒.  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตส ำนึก และด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ 
๓. มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยำกำรใหม่ๆ เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

และน ำมำปฏิบัติงำนให้รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือกฎหมำย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด 
๕. ด ำเนินกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
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๖. ค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและประโยชน์ของส่วนรวมของรำชกำรเป็นหลัก โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง 
ยุติธรรมและควำมสมเหตุสมผลประกอบด้วย 

๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้บังคับบัญชำและผู้ร่วมงำนด้วยควำมเอำใจใส่ โดยให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือใน
เรื่องกำรให้ควำมคิดเห็นตำมหลักวิชำกำร แก้ไขปัญหำร่วมกัน และกำรพัฒนำงำน 

๘. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่ำงใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ เพ่ือตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

๙. ปฏิบัติต่อผู้ขำย ผู้รับจ้ำง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ 
รวมถึงกำรรับฟังผู้มำร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยควำมเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ ำใจ แต่ทั้งนี้ กำรปฏิบัติดังกล่ำวต้องไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม 

๑๐. ให้ควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยในกำรเสริมสร้ำงมำตรำฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ผู้เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนพัสดุ ให้สำมำรถพัฒนำงำนจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ำเป็นวิชำชีพเฉพำะสำขำหนึ่ง 

๑๑. ผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุพึงใช้ดุลยพินิจในกำรปฏิบัติงำน และในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรให้
ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีเหตุผล 

๑๒. ผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และก ำชับให้ผู้ปฏิบัติงำน ประพฤติปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณนี้อย่ำงเคร่งครัด  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในอดีตที่ผ่ำนมำจะพบว่ำมีข่ำวกำรทุจริตด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ซึ่งรวมไปถึงกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในภำครัฐ เช่น มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรำคำที่แพงเกินจริงหรือไม่สมเหตุสมผล หรือมีกำรจ่ำยเงิน
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพ่ือให้ได้เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ เพ่ือควำมสะดวกในกำรส่งมอบงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน 
ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงินเป็นจ ำนวนมหำศำล ซึ่งจำกกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นจึงมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖ 
ก ำหนดให้หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรเปิดเผยรำคำ
กลำง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลรำคำกลำงและสำมำรถตรวจสอบได้  

การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิม รวมถึงกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำย ปปช. ว่ำด้วยเรื่องกำรเปิดเผยรำคำกลำง
ของทำงรำชกำร ตำม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  มำตรำ 
๑๐๓/๗ วรรค ๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔    

๑. กำรเปิดเผยรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐ 
ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. กำรเปิดเผยรำคำกลำงเก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประเภทอ่ืนที่ไม่ใช่งำนก่อสร้ำง 
๒.๑ ครุภัณฑ์ ใช้รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด หำกไม่มีรำคำมำตรฐำนที่ส ำนัก

งบประมำณก ำหนด ให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หรือให้ใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำก
ท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง  

๒.๒ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๒.๒.๑ ฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใช้รำคำมำตฐำนตำมที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ

กำรสื่อสำร ก ำหนดหรือให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง 
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๒.๒.๒ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ใช้รำคำมำตรฐำนตำมที่กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ก ำหนดหรือให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ 
เป็นรำคำอ้ำงอิง 

๒.๒.๓ ส ำหรับรำยกำรอ่ืนๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไม่ได้ก ำหนด
รำคำมำตรฐำน ให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำง ๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง 

๒.๓ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ในกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำตำมที่
ส ำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะก ำหนด หำกไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำตำมที่ส ำนักงำนบริหำร
หนี้สำธำรณะก ำหนดให้พิจำรณำจำกวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำเป็นส ำคัญ 

๒.๔ กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัยกำรก ำหนดอัตรำจ้ำงให้พิจำรณำจำกวุฒิกำรศึกษำ 
และประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำเป็นส ำคัญ 

๒.๕ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน ให้ใช้อัตรำตำมที่ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบอ่ืนของหน่วยงำนนั้นก ำหนดเป็นรำคำอ้ำงอิง 

๓. ในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร ส ำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศรำคำกลำงและรำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงำนและ
กรมบัญชีกลำง 

๔. กำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำรในระบบ e-GP ให้ปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด 
ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๖  

การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานการเงิน 

ระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นเครื่องมือด้ำนกำรจัดกำรประเภทหนึ่งที่ถูกน ำมำช่วยในกำรบริหำรงำน และ
เป็นกลไกพ้ืนฐำนส ำคัญของกระบวนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในหน่วยงำน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำกระบบกำรควบคุมภำยในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรป้องกันและ
รักษำทรัพย์สินของหน่วยงำน ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยให้กำรปฏิบัติงำน
ในขั้นตอนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ที่เต็มไปด้วยกำรแข่งขันในปัจจุบัน 
หำกหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่มีกำรจัดกำรที่ดี  หรือไม่มีกำรก ำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม  โอกำสเสี่ยงที่อำจเกิดควำมผิดพลำดในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  หรือน ำไปสู่กำรทุจริต  หรือ 
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

ฉะนั้น กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมจะช่วยลดโอกำสกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงำนที่เกิดจำกตัวผู้ปฏิบัติงำน หรือยิ่งไปกว่ำนั้นคือกำรทุจริต เพรำะงำนด้ำนกำรเงินเป็นงำนที่มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ
งำนในด้ำนอื่น เนื่องจำกเป็นเรื่องกำรรับ-จ่ำยเงินอยู่ตลอดเวลำ  

ส านักงาน ก.พ.ร. มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ดังนี้ 
ด้านการรับเงิน 

๑. มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรรับเงินและกำรบันทึกบัญชีให้ชัดเจน ซึ่งจะสำมำรถท ำ
ให้เกิดกำรตรวจสอบระหว่ำงกันได้อยู่ตลอดเวลำ 
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๒. ก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรเก็บรักษำเงินให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับที่ก ำหนด 
๓. ให้มีกำรควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตำมระเบียบที่ก ำหนด 
๔. ให้มีกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีกำรรับเงิน 
๕. ก ำหนดให้มีกำรตรวจยอดเงินกับหลักฐำนกำรรับเงินทุกสิ้นวัน 
๖. จัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทุกสิ้นวันและสอบทำนโดยผู้มีอ ำนำจ 
๗. จัดให้มีตู้นิรภัยหรือสถำนที่ส ำหรับเก็บรักษำเงินที่ปลอดภัย 
๘. น ำเงินคงเหลือประจ ำวันฝำกธนำคำรทุกสิ้นวัน 

ด้านการจ่ายเงิน 
๑. มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงินและผู้จ่ำยเงิน   
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับที่

ก ำหนด   
๓. จัดท ำทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงินและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมล ำดับชั้น 
๔. มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยเงิน 
๕. ให้มีกำรอนุมัติทุกครั้งที่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน 
๖. จัดให้มีกำรตรวจสอบเป็นประจ ำอย่ำงสม่ ำเสมอ  

การป้องก นผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด 
รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักคุณธรรม และเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณธรรมเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมหลักคุณธรรม มีควำมโปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำง
แท้จริง 

แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้  

๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร เลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินงำนใด  ๆที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก ำหนด และต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่
มีปัจจัยผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่น ควำมเป็นพวกพ้อง ญำติพ่ีน้อง และกำรแสวงหำผลประโยชน์ เพ่ือให้
กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำด ำเนินกำรสรรหำ กลั่นกรอง คัดเลือก  แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  
โยกย้ำย กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม 
สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้ ค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร โดยไม่มีกำรเรียกรับสินบน และเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระบบคุณธรรม 

๓. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ได้ก ำหนดไว้ในประกำศอย่ำงเคร่งครัด และต้องไม่มีกำรยกเว้นหลักเกณฑ์
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรพิจำรณำกำรสรรหำ กลั่นกรอง คัดเลือก  แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง  โยกย้ำย กำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  ซ่ึงก ำหนดไว้แล้ว เพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ 
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หำกมีควำมจ ำเป็น ต้องอธิบำยเหตุผลและประกำศแจ้งให้ข้ำรำชกำรทรำบโดยทั่วถึงกัน และต้องแจ้งล่วงหน้ำก่อนกำร
ด ำเนินกำร 

๔. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรด ำเนินกำรให้บุคลำกรได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง โดย
กำรแจ้งเวียนทำงเอกสำรและอินทรำเน็ตให้ทุกกอง/กลุ่มทรำบ และต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรตำมหลักที่ก ำหนด 

๕. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่สำมำรถใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของ
กำรบริหำรงำนบุคคล เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือเลื่อนระดับได้  

๖. กำรโยกย้ำยค ำนึงถึงเหตุผลและควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรและกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรเป็นหลัก และจะต้องไม่กระท ำโดยมีอคติหรือเจตนำกลั่นแกล้งข้ำรำชกำรผู้ถูกย้ำยให้ได้รับควำมเสียหำย ใน
กำรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งใดให้พิจำรณำถึงคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งนั้นตำมที่ ก.พ. ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน
ก ำหนดต ำแหน่งและคุณสมบัติ โดยผู้มีอ ำนำจสั่งย้ำยพิจำรณำถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ 
ควำมประพฤติและคุณลักษณะอ่ืนๆ ของข้ำรำชกำรที่จะย้ำยให้เหมำะสมกับควำมจ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งที่
จะย้ำยไปแต่งตั้ง และให้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนของต ำแหน่ง 

๗. มีกำรจัดเก็บหลักฐำนหรือรำยงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไว้เพ่ือกำรตรวจสอบ 
๘. กำรดูแลประวัติ ฐำนข้อมูลของบุคลำกรในหน่วยงำนให้เป็นควำมลับ 
๙. มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องทุกข์ กรณีกำรได้รับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยเปิดให้มี

ช่องทำงในกำรด ำเนินกำรร้องทุกข์ และในกรณีที่มีกำรร้องทุกข์จำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต้องเร่งรัดสอบสวนและ
พิจำรณำอย่ำงเร่งด่วนด้วยควำมเป็นธรรม ปรำศจำกอคติ และด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. ก ำหนด 

หลักคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน ก.พ.ร.ดังนี้  
๑ ต้องค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์ของ

ทำงรำชกำร  
๒  ต้องค ำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพขององค์กรและลักษณะของงำน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำง

ไม่เป็นธรรม  
๓  ไม่น ำควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือสังกัดพรรคกำรเมือง รวมทั้งควำมเป็นพวกพ้อง ญำติพ่ีน้องมำ

ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรโยกย้ำย และกำรเลื่อนต ำแหน่ง  
๔  ด ำเนินกำรทำงวินัย ต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ  
 

หล กส าค ญของการจ ดการผลประโยชน์ท บซ อน มีดังนี ้
  @  ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมส ำคัญ

อันดับต้น 
  @  ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุกคนเสมอ

ภำคภำยใต้กฏหมำย และต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
  @  ถ้ำไม่จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่ก็จะละเลยประโยชน์สำธำรณะ 

และให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบำงกลุ่มแทน  ซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนและอำจน ำไปสู่กำร
ประพฤติมิชอบในที่สุด 



คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ส านักงาน ก.พ.ร.  ๑๕ 

 

  @  ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง  เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบำงครั้งที่

ผลประโยชน์ส่วนตนจะมำขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่ แต่ประเด็น คือ ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 
@  หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะ            

บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
@   ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มี ความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากข้ึน  
@  หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างาน  และต้องพัฒนาวัฒนธรรม

องค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความ เข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด  จนท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม 
เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการท างาน หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอ ง
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ  หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่ น หรือฉ้อราษฎร์
บังหลวง 

หล กการํ๔ํประการส าหร บการป้องก นผลประโยชน์ท บซ อน 

 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะํํ:  การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้อง
ตัดสินใจ และให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไป
ตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล 
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

 สน บสนุนความโปร่งใสและความพร อมร บผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการ แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด  มีวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย 
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ ผลประโยชน์
ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

 ส่งเสริมความร บผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบ ติตนเป็นแบบอย่างํํ:   การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการ
ต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และ
เจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบที่ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน                    
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

 สร างว ฒนธรรมองค์กรํํ:   หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน 
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง           
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 
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- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ -             

ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจ ดการผลประโยชน์ท บซ อนํ 

 วางกรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ  ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทของหน่วยงาน  และกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑)  ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงาน 
๒)  พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปญหา 
๓)  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในหน่วยงาน 
๔)  ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕)  สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุน  และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ จัดการ 

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบ ติตามแนวทางจ ดการผลประโยชน์ท บซ อนแต่ละข ้นตอน 

๑)ํํการระบุผลประโยชน์ท บซ อน 
     ขั้นตอนแรกคือ  การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิผลประโยชน์

ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง   
- เป้าหมายส าคัญคือส านักงาน ต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เป็นไปได้                

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น  
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและ

ท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
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- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

    -   ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) 
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน 
(เอ็นจีโอ  สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

-   ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน  การออกใบอนุญาต  การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่า
อุปทาน การกระจายงบประมาณ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  การตัดสิน   
ข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

๒)ํํพ ฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
     องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน  ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบของส านักงาน  และความรับผิดชอบของสมาชิกในส านักงาน 
และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่า   

-  เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ ) 
-  เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ  
-  ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓)ํํการให ความรู แก่ข าราชการ/เจ าหน าที่และผู บริหารระด บสูง 
     เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 

ข้าราชการในส านักงาน ก.พ.ร.  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร ผู้บริหารระดับสูง และ
คณะกรรมการต่าง ๆ  การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ควรสามารถเข้าถึงนโยบาย และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัว
ผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

     ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์  
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับ การระบุและ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  
  นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่ จะช่วยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔)ํํํการด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
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      การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน 
ต าแหน่งระดับบริหารซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า  สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่
ผู้บริหารให้ความสนใจโดยผู้บริหารต้อง 

(๑)  พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒)  ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ

พิจารณาว่า อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓)  พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่

เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕)ํํการสื่อสารก บผู มีส่วนได เสีย 
     ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ของส านักงานในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่
แพ้กัน  

การท างานกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าเป็นส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน เอ็นจีโอหรือ
ภาคธุรกิจ  ประชาชน  ส านักงานต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่อง
ข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่  เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่หน่วยงานภายนอกให้ทราบนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตาม
กฎหมาย บางหน่วยงานภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมี
กับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย   

นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับหน่วยงานภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยง  และร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่ 
สอดคล้องกับความคาดหวังสาธารณะ  และได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖)ํการบ งค บใช และทบทวนนโยบาย 
     ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอโดย

สอบถาม ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน 
รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจ 
เรียนรู้จากหน่วยงาน/องค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าส านักงานมีความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยง มาตรการ  และผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนา
ระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 
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การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 

การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ผู เปิดเผยผลประโยชน์ํ: 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ            

ที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ 
หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย 

เจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้
สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม            
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรง หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ 
การรายงานการกระท าผิดภายในหน่วยงานหรือภายนอกหนว่ยงานต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ 
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

 ท าไมการเปิดเผยจึงท าได ยากํ: 
การศึกษาวิจัยพบว่า  แม้จะมีการสนับสนุน  มีช่องทาง  วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

สืบเสาะการคดโกงและการกระท าผิด  แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับ 
เจ้าหน้าที ่

ปัญหาส าคัญคือ  การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง  ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม  
และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ  

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม  ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและ
สังคมท่ีให้ความส าคัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็น  

ปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิด คือ  ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันข้าม 
   การตัดสินใจจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 

 การส่งสาสน์ของหน่วยงานํ:   

หน่วยงานจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกง
ว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการ  และข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้ม
จะท าให้ เกิดการกระท าผิด 

 



คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ส านักงาน ก.พ.ร.  ๒๐ 

 

 กฎหมายํระเบียบํและนโยบายํ: 

รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ของหน่วยงาน ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมที่ยอมรับให้
ปฏิบัติ และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วยการเปิดเผยการ
กระท าผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการ
กระท าผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร และหน่วยงานต้องแน่ใจว่าการ
เปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

 หน่วยงานควรจะท าอย่างไรํ: 

 วิธีที่ดีที่สุด  หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิด จัดช่องทางอ านวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 
 วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ
 -  สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด
 -  เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
 -  เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 

ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
(เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอก                   
การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

-  การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที 
-  การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)  
-  การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย                    

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม
หรือ การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน หน่วยงานควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คือ  บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้องท า
อย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผยการ
กระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ)                 
ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงาน 

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ 
และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิด ได้ ดังนี้ 
๑)  การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
๒)  การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 
๓)  การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง

จากรัฐ  เป็นผลให้งบประมาณถูกใช้อย่างสูญเปล่า 
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๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น  การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน   
การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการเปิดเผย               
เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยํจะต องครอบคลุม: 

- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

 การให ความส าค ญก บการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่นํ: 

มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการ 
ให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น  เช่น  การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อ
องค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 การผล กด นให เป็นรูปธรรมในทางปฏิบ ติํ: 

หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง 
เชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้ ค าแนะน า
ต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ แก่หัวหน้าและ
ผู้บังคับบัญชา 

 เบื้องหล งความส าเร็จํ: 

ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุด  คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ
หน่วยงาน  หน่วยงานที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ 
และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 

การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม  มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม  ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความ 
เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
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 ด ชนีว ดความส าเร็จํพิจารณาได จากํ: 

-  มีเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
-  มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในหน่วยงานและการปกป้องคุ้มครอง 
-  ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
-  การให้ค าปรึกษาแนะน า หรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
-  มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ และ

หัวหน้างาน 

 ํบทบาทส าค ญของการบริหารํ: 

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Public Information 
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ของหน่วยงาน และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย 
ผู้บริหารจะเป็นผู้ได้รับข้อมูล และจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผลที่จะเกิดต่อส านักงาน  บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ต่อการ
รายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมาก               
ในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบต่าง ๆ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม  หรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย  หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย                     
ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะท าได้ 

บทบาทอ่ืน ๆ คือ 
-  ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
-  ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
-  พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
-  ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  เพ่ือให้แน่ใจว่า

ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
-  ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
-  ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย  โดยให้ค าปรึกษาแนะน าต่อ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ท าผิด  และตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ 
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่ เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย                         
และตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ  ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผย  และผลที่เกิดจากการเปิดเผย 

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์  หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุป
รายละเอียดเป็นเอกสาร  ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท า ใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
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 การพ ฒนาการตระหน กรู และท กษะการสน บสนุน : 

ผู้บริหารควรจัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการของส านักงาน  เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและ
ผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ
ข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด 

จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 
หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร  รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการ                
รบัข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง 
คุ้มครองพยาน 

 เป้าหมายเพื่อการบริหารจ ดการที่ดีํ(Best- practice target) : 

-  หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ
กระบวนการ เพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผย  และรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรม  หรือ การคดโกงและการทุจริต 

-  จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้ค าปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

-  โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ 
และ ขนาดของหน่วยงาน 

-  นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
-  มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ีํ3ํกฎหมายที่เกี่ยวข องก บเรื่องผลประโยชน์ท บซ อน 
 

กฎหมายทํี่เกํี่ยวขํ องก บเรื่องผลประโยชน์ท บซ อน 
 

รํ ฐธรรมนํูญแหํ่งราชอาณาจํ กรไทย 
พ.ศ.๒๕๕๐ํหมวดํ๑๒ํการตรวจสอบการใชํ อํ านาจรํ ฐ 

ส่วนที่ ๒ 

การกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 

มำตรำ ๒๖๕ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้อง 

(๑) ไม่ด ำรงต ำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจหรือต ำแหน่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้ำวก่ำยกำรเข้ำรับสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ  หรือรัฐวิสำหกิจอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำด
ตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว  

ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 

(๓) ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ  หรือรัฐวิสำหกิจเป็นพิเศษ
นอกเหนือไปจำกที่หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนตำมปกติ 

(๔) ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๘ 

บทบัญญัติมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรับเบี้ยหวัด  

บ ำเหน็จ บ ำนำญ เงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  และมิให้ใช้บังคับในกรณีที่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรับหรือด ำรงต ำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำ  สภำผู้แทนรำษฎร หรือ
วุฒิสภำ หรือกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

ให้น ำควำมใน (๒) (๓) และ (๔) มำใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือ
สมำชิกวุฒิสภำ และบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำนั้น  ที่ด ำเนินกำร
ในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมด ำเนินกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำให้กระท ำ
กำรตำมมำตรำนี้ด้วย 

มำตรำ ๒๖๖ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำเข้ำไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพ่ือประโยชน์ของตนเอง ของผู้อ่ืน หรือของ
พรรคกำรเมือง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ประจ ำของข้ำรำชกำร พนักงำน  หรือลูกจ้ำงของ
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

(๒) กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ  

กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือ 
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(๓) กำรให้ข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร  

หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ้นจำกต ำแหน่ง 

มำตรำ ๒๖๗ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๒๖๕ มำใช้บังคับกับนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่
เป็นกำรด ำรงต ำแหน่งหรือด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย และจะด ำรงต ำแหน่งใดในห้ำงหุ้นส่วน บริษัท หรือ
องค์กำรที่ด ำเนินธุรกิจโดยมุ่งหำผลก ำไรหรือรำยได้มำแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้ำงของบุคคลใดก็มิได้ด้วย 

มำตรำ ๒๖๘ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท ำกำรใดที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๖๖ มิได้ เว้นแต่เป็น
กำรกระท ำตำมอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อรัฐสภำหรือตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ 

มำตรำ ๒๖๙ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท 
หรือไม่คงไว้ซึ่งควำมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตำมจ ำนวนที่กฎหมำยบัญญัติ ใน
กรณีที่นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จำกกรณีดังกล่ำวต่อไป  ให้นำยกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และให้นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่ำวให้นิติบุคคลซึ่งจัดกำร
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตำมท่ีกฎหมำยบัญญัติ 

นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระท ำกำรใดอันมีลักษณะเป็นกำรเข้ำไปบริหำรหรือจัดกำรใด  ๆ 
เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจกำรของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทตำมวรรคหนึ่ง มิได้ 

บทบัญญัติมำตรำนี้ให้น ำมำใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีด้วย และให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๒๕๙ วรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ร ัฐธรรมน ูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐  
หมวด ๑๓ การตรวจสอบการใช ้อ  านาจร ัฐ  

หมวด ๑๓ 
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มำตรำ ๒๗๙ มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่ก ำหนดขึ้น 

มำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้กำรบังคับใช้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ 

กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำง
วินัย ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินรำยงำนต่อรัฐสภำ 
คณะรัฐมนตรี หรือสภำท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหำกเป็นกำรกระท ำผิดร้ำยแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติพิจำรณำด ำเนินกำร โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจำกต ำแหน่งตำม
มำตรำ ๒๗๐ 

กำรพิจำรณำ สรรหำ กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้ำสู่ต ำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรใช้อ ำนำจ
รัฐ รวมทั้งกำรโยกย้ำย กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน  และกำรลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตำมระบบ
คุณธรรมและค ำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกล่ำวด้วย 

มำตรำ ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอ ำนำจหน้ำที่
เสนอแนะหรือให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ  ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้
ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตส ำนึกในด้ำนจริยธรรม รวมทั้งมีหน้ำที่รำยงำนกำร
กระท ำท่ีมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมด ำเนินกำร
บังคับให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ วรรคสำม 

ในกรณีที่กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมมีลักษณะร้ำยแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ำกำรด ำเนินกำรของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม ผู้ตรวจกำรแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลกำร
ไต่สวนต่อสำธำรณะก็ได้ 
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พระราชบ ญญ ติ 
ประกอบร ฐธรรมนูญว่าด วยการป้องก นและปราบปรามการทุจริตํพ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให ไว ํณํว นที่ํ๘ พฤศจิกายนํพ.ศ.ํ๒๕๔๒ 

 
หมวด ๙ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
 

มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้ นปฏิบัติ

หน้ำที่ในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ด ำเนินคด ี

(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ  หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทท่ีรับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว 

(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน  พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้
นั้น 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 

ให้น ำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำ
กำรด ำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

มำตรำ ๑๐๑ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่
จ ำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

มำตรำ ๑๐๒ บทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มิให้น ำมำใช้บังคับกับกำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ซึ่งหน่วยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชน
จ ำกัดมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วมทุน 

มำตรำ ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำ  ตำมหลักเกณฑ์และจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
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บทท่ีํ4ํต วอย่างเรื่องการข ดก นระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนต วและผลประโยชน์ส่วนรวม 

 
ต วอย่างเรื่องการข ดก นระหว่างผลประโยชน์ส่วนต วและผลประโยชน์ส่วนรวมํดังนี้ 

- การหาประโยชน์ให้ตนเอง 
- การรับผลประโยชน์ จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 
- การใช้ทรัพยส์ินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- การใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
- การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งและเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 
- การให้ของขวัญ ของก านัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า 
- การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 
- การซือ้ขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ไดม้าซึ่งการ

เลื่อนระดบั ต าแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ 
 - การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง 

- หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์ 
ฉันญาติขึน้เป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ 

- การรับผลประโยชน์ หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  - การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่ เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 
- การท างานหลังเกษียณให้ กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ ขัดกับหน่วยงานต้นสั งกัดเดิม 
- การน ารถราชการไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
- การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว 
- การก าหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง 
- กลุม่วิชาชีพที่เก่ียวกับการตรวจสอบประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้ างได้เปรียบหรือชนะในการประมูล 
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ ในการประมูลหรือการจ้างเหมา

รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นก าหนดการยื่นใบเสนอราคา     
เป็นต้น 

- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า 
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว 
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาตเิจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
- การน าวัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานมาใช้ส่วนตัว เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ 
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- การใช้โทรศัพท์ของส านักงานติดต่อธุรกิจส่วนตัว 
- การน ารถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว 
- การน าข้อมูลในส านักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รู้ว่าจะมีการตัดถนนเส้นใดก็ไปซื้อที่ดินในละแวก

นั้นโดยใส่ชื่อภรรยาหรือคนในครอบครัว 
- การใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือสายสัมพันธ์ ในการฝากลูกหลาน ญาติพ่ีน้องเข้าท างานในหน่วยงานของตน 
- การรับสินบน  ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือประโยชน์ 
- การรับงานนอกโดยเบียดบังเวลาราชการ  
- การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 
- การน าบุคคลของหน่วยงานมาใช้งานเพ่ือโประโยชน์ส่วนตน 
- การส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
- การเจรจาที่เอื้อผลประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้อง 
- การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
- การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือให้บริษัทของตนหรือพรรคพวกได้รับงานจากหน่วยงาน 
- การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดย

ไม่เป็นธรรม 
- การซื้อขายต าแหน่ง 
- การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับหน่วยงานเดิม เช่น เคยเป็นผู้บริหาร

ภาครัฐแล้วไปท างานเอกชน ใช้อ านาจบารมีเอ้ือประโยชน์กับบริษัทที่ท าอยู่  หรือหลังจากเกษียณแล้วไปท างานให้
บริษัทที่ตนเองเคยก ากับดูแล 

- การใช้ความรู้  ข้อมูล อิทธิพลจากท่ีท างานเดิมมาหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องในที่ 
ท างาน 
  - การเกณฑ์คนไปต้อนรับนาย 
  - การรับสินบน หรือการรับของขวัญ ทั้งท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงิน และผลประโยชน์ในรูปอื่น ๆ 
 
 โดยต วอย่างของสภาวะการณ์ํสถานการณ์ํหรือพฤติกรรมความข ดแย งก นระหว่างผลประโยชน์ส่วนต ว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่แสดงให เห็นเป็นรูปธรรมช ดเจน เช่น 

 - ต วอย่างํ๑. นาย ก. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งรวมทั้ง
การประกวดราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน บริษัทของนาย ก. ได้เข้ามาประมูลการก่อสร้าง
อาคารของหน่วยงานนั้น 

 - ต วอย่างํ๒. นาย ก. มีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศ 
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 - ต วอย่างํ๓. นาย ก. กรรมการธนาคารผู้มีอ านาจอนุมัติสินเชื่อ และบริษัทของนาย ก. ได้มาขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร นาย ก. ในฐานะกรรมการธนาคาร มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาสินเชื่อดังกล่าว 

 - ต วอย่างํ๔. บริษัท A เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อที่ดินจากนาย ก. โดยนาย ก. เป็นทั้ง
เจ้าของที่ดินที่ขายและเป็น CEO ของบริษัท A 

 จากตัวอย่างดังกล่าว คือ สถานการณ์ สภาวการณ์ การกระท าที่มีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ซึ่งมีความเห็นเป็นการทั่วไปว่าไม่ดี ไม่เหมาะ ไม่ควรท า และควรหลีกเลี่ยง 
 
การให ํ– การรํ บของขวํ ญและผลประโยชนํ์ 

ความหมายของขว ญและประโยชน์อื่นใด 
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการ 

หรืออ่ืน ๆ  ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้  และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ 
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง               

การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล 
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible gifts and benefits) หมายถึง         
สิ่งใด ๆ  หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย 
ความชอบส่วนตน  การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่าคนอ่ืน ๆ 

ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมั่นของประชำชนและภำคธุรกิจ รวมถึงภำพลักษณ์ของประเทศในระดับสำกล  ดังนั้น ส ำนักงำน 
ก.พ.ร. จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญ และยึดมั่นในกำรด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและอยู่
ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับและมำตรฐำนที่เก่ียวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรด ำเนินกำรที่อำจส่งผลต่อกำรกระท ำที่ไม่
เหมำะสม เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งกำรให้สินบนต่ำงๆ ประกอบกับข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงในส ำนักงำน ก.พ.ร. 
มีควำมสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับบุคคลในหลำยภำคส่วน ซึ่งอำจมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนและมีควำมเสี่ยงต่อกำรให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่ำขอบเขตที่กฎหมำยก ำหนด อีกท้ังเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นช่องทำงให้เกิด
กำรประพฤติมิชอบอ่ืนๆ ในวงรำชกำร และเป็นกรณีที่อยู่ในข่ำยของกำรกระท ำที่มีลักษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน อันส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นศรัทธำของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำจ
เกิดกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขึ้นได้ ประกอบกับส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึง
ควำมส ำคัญของกำรปฏิบัติตำมนโยบายการให้และรับของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ  ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมในกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
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ผลประโยชน์อื่นใด ที่สำมำรถกระท ำได้ตำมประเพณีและศีลธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรรักษำสัมพันธภำพ รวมทั้งไม่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่อำจท ำให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เสียผลประโยชน์  

แนวทางการให้ – การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 

๑. บุคลำกรสำมำรถรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงกำรรับเลี้ยงจำกบุคคลอ่ืนได้ใน
โอกำสต่ำงๆ ตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติในสังคม  โดยกำรรับนั้นจะต้อง
ไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รับด้วยควำมโปร่งใส เปิดเผยได้ และสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์ที่
ได้รับต้องมีมูลค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท 

๒.  ของขวัญที่ได้รับต้องไมเ่ป็นเงินสด หรือเทียบเท่ำเงินสด เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร 
๓.  กำรห้ำมรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท เมื่ออยู่ใน

สถำนกำรณ์ที่ไม่อำจปฏิเสธกำรรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ในขณะนั้น  ผู้รับอำจรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ไว้ก่อน โดยจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชำทันที และจัดท ำแบบรำยงำนกำรรับของขวัญส่งให้ส ำนักงำน
เลขำธิกำร ทั้งนี้ หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้ผู้นั้นเก็บทรัพย์สินดังกล่ำวไว้ให้ส่งมอบทรัพย์สินให้
ส่วนกลำง 

๔.  บุคลำกรและครอบครัวจะไม่เรียกร้องในกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำก
คู่สัญญำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกร้อง หรือรับเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน อันอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมล ำเอียง ล ำบำกใจ หรือส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในทำงมิชอบ หรือกระท ำผิดกฎหมำย 

๕.  ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีรับหรือให้ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมำย 
๖.  พึงงดเว้นกำรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ หรือรับของขวัญ

จำกผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานของตน
หรือตนเอง เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมจำรีตประเพณี เช่น วันเกิด วันปีใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นเงินสด และมีมูลค่ำไม่สูงเกิน
สมควร  

๗. กำรแสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมปรำรถนำดี กำรแสดงกำรต้อนรับ หรือกำรแสดงควำมเสียใจใน
โอกำสต่ำงๆ ตำมประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ 

๘.  บุคลำกรต้องไม่ยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจำกคูส่ัญญำ ผู้รับเหมำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
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ภาคผนวก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ส ำนกังำน ก.พ.ร. ๓๓ 

 

ข ้นตอนการปฏิบ ติงานตรวจสอบภายในํเพ่ือป้องก นผลประโยชน์ท บซ อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.1   การส ารวจข้อมูล/รวบรวม 
1.2  ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
1.3  ประเมินความเสี่ยง 
1.4  วางแผนการตรวจสอบ 
1.5  จัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
1.5  จัดท าแผนการปฏิบัติ 

2.1  จัดท ากระดาษท าการ 
2.2  ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน 
2.3  รวบรวมข้อมลูกระดาษท าการ 
2.4  สอบทานกระดาษท าการ/ขอ้มูล 
2.5  วิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อสรปุข้อตรวจพบ สาเหตุ 
ข้อเสนอแนะ 

3.1  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 
3.2 เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
เลขาธิการ ก.พ.ร. 
3.3  ส่งส าเนารายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3.4  ติดตามผลการตรวจสอบและการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/เลขาธิการ 
ก.พ.ร. สั่งการ 
 

 

1. การวางแผน 

2. ปฏิบ ติงานตรวจสอบ 

3. การรายงานและตดิตามผล 

ภายในเดือนกนัยายน 

ภายใน 7 วันท าการหลังตรวจสอบเสรจ็ 

ครั้งท่ี 1 หลังส่งรายงานประมาณ 15 วัน 

(ติดตามอย่างไมเ่ป็นทางการ) 
ครั้งท่ี 2 เมื่อเข้าตรวจสอบครั้งต่อไป 

หลังเลขาธิการ ก.พ.ร. รับทราบรายงาน/สั่งการ 

ภายใน 3 วันท าการ  หลังจดัท ารายงานเสร็จ 
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แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในฝ่ายพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติกำรตรวจสอบบุคลำกรในฝ่ำยพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน 

ก ำหนดประเด็นกำรตรวจสอบบุคลำกรในฝ่ำยพัสดุ
ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ก ำหนดวิธีกำรตรวจสอบ โดยก ำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบที่สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ 
และครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบ โดยระบุ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบดังนี้ 
 - แบบส ำรวจข้อมูลเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
 - แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 

ปฏิบัติกำรตรวจสอบตำมแผนปฏิบัติงำน 

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ 
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ข ้นตอนการปฏิบ ติงานของกลุ่มบริหารทร พยากรบุคคลํเพื่อป้องก นผลประโยชน์ท บซ อน 
 

ข ้นตอนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรข าราชการในส าน กงานํก.พ.ร. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. การเตรียมการก่อนการสรรหา 

ส ำนักงำน ก.พ.ร.  
มีต ำแหน่งว่ำง 

- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551  
- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551  
- หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2554 

ศึกษำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
ระเบียบ วิธีกำรสรรหำ 

ขออนุมัติด ำเนินกำรสรรหำ 

ประกำศรับสมัคร 

วิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใช้ต ำแหน่ง เพื่อก ำหนดต ำแหน่ง (ด้ำน)  
ที่ต้องกำรสรรหำ 

ประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรสอบฯ 

คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำก ำหนดวิธีกำร ในกำรด ำเนินกำรสรรหำ ดังนี้ 
- ต ำแหน่งทั้งหมดที่จะด ำเนินกำรสรรหำ  
- ด้ำนที่ปฏิบัติงำนเฉพำะ เช่น ด้ำนแผนงำนและโครงกำร ด้ำนกำรบริหำร

ทรัพยำกรบุคคล   
- วุฒิและสำขำวิชำที่ใช้ในกำรสรรหำ  
- คุณสมบัติของแต่ละต ำแหน่ง  
- หลักสูตรและวิธีกำรด ำเนินกำรในกำรสรรหำ  
- สถำนที่ในกำรประกำศรับสมัคร  
- วิธีกำรในกำรรับสมัคร  
- กำรข้ึนบัญชีสอบแข่งขัน/กำรคัดเลือก  

- ประกำศรำยชื่อก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 
- ลงข้อมูลใน เว็บไซด์ ข่ำวกำรรับสมัครสอบของ ส ำนักงำน ก.พ. 
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2. การด าเนินการสรรหา 

กำรรับสมัคร 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ 
และประกำศระเบียบกำรสอบ 

กำรสอบข้อเขียน 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ขั้นตอนที่ 2 

1. สมัครด้วยตนเอง 

2. สมัครทำงไปรษณีย์ 

- ประกำศรำยชื่อก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 
- ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ 
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ 
- ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรสอบข้อเขียน 

- ประกำศรำยชื่อก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร 
- ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ (ต่ำงจังหวัด) 
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินพฤติกรรมและสอบ

สัมภำษณ์ คณะอนุกรรมกำรประเมินพฤติกรรมบุคคล และ
เจ้ำหน้ำที่ร่วมสงัเกตการณ์  

กำรสอบ Assessment 
Centers 

- ด ำเนินกำรจัดสอบ Assesment Centers 
- คณะกร รมกา รประ เมิ นพฤติ ก ร รมและสอบสั มภ าษณ์ 

คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคล และเจ้าหน้าที่                 
ร่วมสังเกตการณ์ สังเกตการณ์พฤติกรรมผู้เข้าสอบขณะสอบ 
Assesment Centers 

- คณะกร รมกา รประ เมิ นพฤติ ก ร รมและสอบสั มภ าษณ์ 
คณะอนุกรรมการประเมินพฤติกรรมบุคคล และเจ้าหน้าที่ร่วม
สังเกตการณ์ ประชุมสรุปพฤติกรรมผู้เข้าสอบจากที่ได้เข้าสอบ 
Assesment Centers เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การสอบสัมภาษณ์ 
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กำรสอบ Assessment 
Centers 

กำรสอบสัมภำษณ์ 

ประกำศข้ึนบัญชี 

ส่งประกำศและรำยงำนให้ 
ส ำนักงำน ก.พ. 

2. การด าเนินการสรรหา (ต่อ) 

รำยงำนไปยังส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน 5 วันท ำกำร นับตั้งแต่วัน
ประกำศผลกำรสอบ โดยให้ส่งเอกสำรประกอบกำรรำยงำนดังต่อไปนี้ 
1) ข้อสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใช้เฉพำะต ำแหน่ง วิชำละ 1 ชุด 

2) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด พร้อมแฟ้มข้อมูลที่เป็น Excel 
3) ส ำเนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 1 ชุด 

บรรจุและแต่งตั้งเพ่ือเข้ำรับ
รำชกำรในส ำนักงำน ก.พ.ร. 

โดยในกำรสอบ Assessment Centers ส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้
มีเจ้ำหน้ำทีร่่วมสังเกตกำรณ์ เพ่ือร่วมสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำสอบ โดยให้
สั ง เกตและจดบั นทึกพฤติ กรรมของผู้ เ ข้ ำสอบ  และเสนอให้
คณะอนุกรรมกำรประเมินพฤติกรรมบุคคลรับทรำบ รวมทั้งประชุม
สรุปร่วมกับคณะกรรมกำรประเมินพฤติกรรมและสอบสัมภำษณ์และ
คณะอนุกรรมกำรประเมินพฤติกรรมบุคคล  เพ่ือน ำไปเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำกำรสอบสัมภำษณ์ ซึ่งกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จัด
ให้มีเจ้ำหน้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรสอบ Assessment Centers นั้น 
ซึ่งกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จัดให้มีเจ้ำหน้ำร่วมสังเกตกำรณ์จ ำนวน
หลำยคนในกำรสอบ Assessment Centers นั้น นอกจำกจะท ำให้ได้
ควำมแม่นย ำของผลกำรประเมินเพ่ิมมำกขึ้น และช่วยลดอคติของ
คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรที่มีต่อผู้ เข้ำสอบแล้ว ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือสำยสัมพันธ์ในกำร
ฝำกลูกหลำน ญำติ พ่ีน้องเข้ำท ำงำนในหน่วยงำนตน ซึ่งถือเป็นกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในขั้นตอนกำรด ำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรรของกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนักงำน ก.พ.ร.  
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