
มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 

*************************** 
๑. ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

“Conflict of Interest” เปนภาษาตางประเทศซ่ึงมีการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปที่ผานมา โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ของผู
ดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาศรษฐ
กิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม ทําใหบรรดานักวิชาการ
และผูคนในสังคมไทยตางไดใหคําจํากัดความ หรือความหมายของคําวา “Conflict of Interest” ไวแตกตาง
กันออกไป ดังนี้ 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไววา ผลประโยชนทับซอน 
(Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยูในสถานะท่ีตองไดรับความเชื่อถือ เชน นักการเมือง ผูให
นโยบาย หรือผูอํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชนหรือความตองการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึง
เรื่องสวนตัวที่ขัดแยงกัน ความตองการที่ขัดแยงกันนี้ทําใหเกิดความลําบากในการทําหนาที่อยางยุติธรรม แมวา
จะไมมีหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําที่ไมเหมาะสม ผลประโยชนทับซอนอาจจะทําใหเกิดภาพที่ทําใหความ
นาเชื่อถือของบุคคลนั้นในการกระทําที่เปนกลางลดลง 
 
๒. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน ๗ รูปแบบ ไดแก 

๑) การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการ
รับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของ
รัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นตอบแทน 

๒) การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง 
สถานการณทีเ่จาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ ที่
ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อท่ีดิน
ของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน 

๓) การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับที่ตนเองเคยมอีํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

๔) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยู  

๕) การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนง
สาธารณะใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซื้อท่ีดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อท่ีดินเพื่อทําโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อท่ีดิน
เพื่อเก็งกําไรและขายใหกับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น 



๖) การใชทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ กลับไปใชที่บาน การนํารถยนตใน
ราชการไปใชเพื่องานสวนตัว 

๗) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) 
เชน การทีร่ัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 

จากรูปแบบประเภทตาง ๆ ของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชน
สวนรวม จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหามีสูงมาก เพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เขาขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกับ
ปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การท างานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิด เกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ 

 

 

 
  



แนวทางปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
********************* 

 

๑. มาตรการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
เพื่อเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจาง รวมถึงการจัดหาพัสดุดวยวิธี

ตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Bidding : ebidding) องคการบริหารสวนตําบลคูขาดจึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชน ทับซอน ดังนี้ 

๑) หามมิใหเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อจัดจางกับผูเสนองานที่มีความเก่ียวของกับบุคคลภายใน
องคการบริหารสวนตําบลคูขาด ทั้งประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ ที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ 

๒) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคูขาดใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่
ดําเนินงาน หรือโครงการที่เอื้อผลประโยชนตอตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไมเกี่ยวกับเงิน 

๓) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคูขาดดํารงตําแหนงที่ทําหนาที่ทับซอน 
๔) ในกรณีท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนต าบลภูฝายมีผลประโยชนทับซอนใหใชหลัก

ปฏิบัติ ดังนี้ 
- การเปดเผย (Discloser) ตอหนาสวนราชการและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคูขาด 
- การถอนตัว (Refusal) ออกจากหนาที่ตัดสินใจหรือทํางานที่บุคลากรมีผลประโยชนทับซอน 
- การแกไขสถานะของตําแหนงหรือหนาที่ในการทํางานที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน 

(Removal) เชน  ลาออกจากตําแหนงหนาที่ซึ่งขัดแยงกัน เปนตน 
- ใหผูอํานวยการกองคลัง มีหนาที่ตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคูขาดถึง

ความเกี่ยวของกับผูเสนองานพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายก
องคการบริหารสวนตําบลคูขาดเปนประจํา 

- การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมีมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หากสูงกวา
นั้นตองรายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน 

๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับบุคลากรในหนวยงาน
หรือไม เชน ญาติ พี่ นอง เพื่อน คูแขง ศัตรู 

๒) ตรวจสอบสถานที่อยู สถานที่ปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับ
บุคลากรในหนวยงานหรือไม 

๓) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชนสวน
ตนเองและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่หรือไม 

๔) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน การ
รับสินบนการใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจที่เก่ียวของกับการจัดซื้อจัดจาง กับรับของขวัญหรือ
อื่น ๆ  
หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร 

การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรมที่
พรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 
จนกระทั่งถึงขั้นไลออก ขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน
อาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 



๓. แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑) การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ) 
- กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง 

คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมีการดําเนินกิจการใด ๆ บาง 
- ในขณะที่ตนเองอยูในสถานะของเอกชนที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตอง

ตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการ
เปนหุนสวนผูจัดการหรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตาง ๆ 
ของคูสมรสรวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ 

๒) การปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ 
- เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง เชน ตําแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐตองไมดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

- คูสมรสของเจาหนาที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริตไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมไวดวย 

๓) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึง 
๒ ป) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ไดบัญญัติ
หามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 
โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา ๒ ป นับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของ
รัฐในตําแหนงนั้น ๆ แลว ทั้งนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย 

 
๔. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน 

ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ ควรพิจารณาตอบคําถาม ๓ ขอนี้เพื่อใชในการ
ตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ คือ 

๑) เราควรรับหรือไม : ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เรา
ไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกัน
ตามมารยาททีป่ฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมท่ีจะรับอยางยิ่ง ดังนี้ 

- ถาเปนการใหเงิน ทานตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่
สามารถเปลี่ยนเปนเงินได เชน หุน พันธบัตร หรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ ลวนเขาขายการรับสินบน และเปนการฝา
ฝนประมวลจริยธรรมทั้งสิ้น 

- หากไดรับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
ใหพิจารณาวา ทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเรา และการเสนอของดังกลาวนั้นมีผลตอ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐที่อยูบนพื้นฐานวา การ
กระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ 
และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม 



ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนอื่น ๆ มาแสวงหา
ความชอบธรรมในการแสวงหาผลประโยชน ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําให
สั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาชนมีตอรัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม 

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม แนวทางพิจารณา ดังนี้ 
- ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้น ๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคา
เทาใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม
ตองรายงานหรืออาจเก็บเปนของตนเองได ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 
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- ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงาน และลงทะเบียนไว 

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการ หรือ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงาน ขณะ
ดํารงตําแหนงเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน 

- ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

- ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการแมจะตาง
คนตางกลุม เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับการเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ 
(ประชาชนและองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล 
บิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณ
ใด ๆ 

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
- ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

หากมรีาคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา ขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 

- หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 


