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ค าน า 
 

เทศบาลต าบลแม่กลอง ได้ให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบายของ 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปอ้งกันและ 
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยไดแ้ถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ 
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี 
ผลประโยชน์ทับซอ้นในภาครัฐทุกระดับ 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซอ้นของ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ฝ่ายวชิาการและแผนงาน เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น 

หวังเป็นอยา่งยิ่งว่าหนังสือคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ใน
การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานและลูกจ้างให้เกิดความตระหนักรู้ถึงปญัหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง
เป็นขอ้มูลให้ผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนใน 
การรว่มรนณรงคส์ร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สุจริต โปร่งใส และเปน็สังคมที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนา เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล 
ไดต่้อไป 
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สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
ค าน า 
บทน า 
บทที่ ๑ กฎหมายและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น     

๑. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น     ๑ 
๒. ความหมายของผลประโยชน์ทับซอ้น       ๑ 
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซอ้นและตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม     ๒ 
๔. ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซอ้น       3 

บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิใหม้ีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่ง 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   5 
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์      5 
๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจกับตัวเอง    7 
๔. โทษของการมีผลประโยชน์ทับซอ้น       7 

บทที่ ๓ ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าไปสู่ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การแจง้เบาะแสเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน   8 
๒. ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ       8 

 3. กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ    9 
ภาคผนวก 

1. ค่านิยมหลัก 12 ประการ       15 
2. หลักธรรมาภิบาล        15 
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       16 
4. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   17 
5. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ     18  
6. ประกาศก าหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม    20 
7.  ประกาศ มาตรการ “การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีบุคคลภายนอก 

หรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลแม่กลองทุจริต และปฏิบัติ 
หน้าที่โดยมิชอบ         

8. แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกัน   
การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563      

9. นโยบายก ากับดูแลองค์การที่ดี        
10. นโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่กลอง ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและ 

ความโปร่งใสในการบริหารงาน       
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บทท่ี ๑ 
กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 

1. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดก้ าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติไดก้ าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพยส์ิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา กลา่วคือ การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหก้ันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

๑.๓ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นคา่นิยมหลักส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลแม่กลอง มี 5 ประการ 
ดังนี้ 

(1) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
(2) สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององค์กร 
(3) ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 
(4) การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
(5) สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 

 
๒. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซอน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซอน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว ทั้งเปน็สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยกอ่ให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แตร่วมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไมใ่ช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ 
ดังนี้ 

๒.๑ หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ให้ 
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

๒.๒ รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน่ เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน 
จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 
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๒.๓ ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแกฝ่่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งอย่างไมเ่ป็นธรรม 

๒.๔ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการ 
ท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๒.๕ ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดัก 
หนา้ไว้ก่อน เป็นต้น 

๒.๖ รับงานนอก ไดแ้ก่ การเปดิบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แตร่ับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๒.๗ ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากท่ีท างานเดิม โดยใช้ความรู้ 
หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความส าคัญใน
อันดับต้น 

 ความซื่อตรงตอ่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเปน็รากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้
กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติอยา่งเปน็ธรรม) 
 

๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
รูปแบบพฤติกรรมและการกระท า ที่เข้าขา่ยผลประโยชน์ทับซอ้นเป็นไปในลักษณะต่างๆ ดังนี้ 
๓.๑ การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบาย ที่เกินความ 

เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญ มีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลด
ราคาของที่ซื้อ ให้การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจน การใหค้วามบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเปน็ไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงาน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัท แห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่
ในปีที่ผ่านมา และปนีี้ เจ้าหน้าที่เรง่รัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษโดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆ เพราะ คาด
ว่าจะไดร้ับของขวัญอีก / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัท เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและ
ไดร้ับความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการใหค้ าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรม
หรือเปน็ไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น 

๓.๒ การหาประโยชน์ใหต้นเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือ 
พวกพ้องจากต าแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจ
หนา้ที่ท าใหบ้ริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน / การที่
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานท า สัญญาเช่ารถไปสัมมนา และดูงานกับ
บริษัท ซึ่งเปน็ของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นตน 
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๓.๓ การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปท างานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ 
ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
ตัวอย่างเช่น การที่ผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
รัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอา้งว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่าง
ราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณ มาท างานในต าแหน่งเดิมท่ีหน่วยงาน โดยไม่คุม้คา่กับ 
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรดา้นเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไป
ท างานใน บริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น 

๓.๔ การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเปน็ที่ปรึกษาและ 
การจา้งงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ 
ภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และเครื่องมือของรัฐในการท างานพิเศษ
ภายนอกที่ไมใ่ช่อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานด้วย ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเปน็ที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่า
บริษัทคู่แขง่ / การที่เจา้หน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่แตเ่อาเวลาไปรับงาน
พิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผูต้รวจสอบบัญชี
ภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับบริษัท ที่ตอ้งถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

๓.๕ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็น ในขอ้มูลลับ 
ของทางราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ 
หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การ
ที่เจา้หน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจา้หน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคม
ทราบมาตรฐาน (Spec) วัสด ุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชน
ที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ไดเ้ปรียบในการประมูล เป็นต้น 

๓.๖ การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หนว่ยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การที่เจา้หน้าที่ของรัฐผู้
มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขายและน าเงินมาไว้ใช้จา่ยส่วนตน ท าให้ส่วนราชการต้อง
เสียงบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ 
ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์ 

๓.๗ การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) คือ 
การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น การที่
นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือ
นามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง / การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน
พ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 

 
๔. ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมา 
จากการไมส่ามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหนาที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 
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๔.๑ มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง 
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้ 

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางคา้ขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่นา่รังเกียจ 
(๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง 

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม 
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม่ 

แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิด
ของระบบกฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์
ส่วนรวมอย่างชัดเจน) 

๔.๒ มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์ให้ผู้
เคยสนับสนุนคะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งใหโ้ดยจะไม่ใช้การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แตเ่ป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การใหผ้ลประโยชน์ หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

๔.๓ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จา่ยใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้อง เขา้ไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดย
สมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม เขา้เป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว 

๔.๔ มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับซอ้น
ท าให้ตนเองตอ้งเขา้ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซอ้น สาเหตุ ส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเปน็ลักษณะ
“ตัวกูของกู” อันเป็นคา่นิยมของสังคม ที่เนน้เรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้การรักษาหน้าตาและยกหน้าตา
ทางสังคม ท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากข้ึน 

๔.๕ โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความ 
เข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซอน
มากที่สุด 

๔.๖ ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซอ้นเกิดจากปัจจัยดา้นกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมายยัง
ไมต่อบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กลา่วคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อ
การ “ปอ้งกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระท าหรือคิดท่ีจะกระท าเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซอนเทา่ที่ควร 
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บทท่ี ๒ 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหง่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
• ก่อนเขา้มารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ ตนเอง คูส่มรส 

บุตรที่ยังไมบ่รรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆ บ้าง 
• ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ไดท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะตอ้งตรวจสอบการ

เป็นคูส่ัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่า มีหรือไมอ่ย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่างๆ ของคูส่มรส 
รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เปน็เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
• เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ที่เปน็การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

• คูjสมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดวยการป้องกัน และปราบปรามการ 
ทุจริตไดห้า้มคูส่มรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ที่เปน็การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ไว้ด้วย 

๑.๓ การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง    ๒ 
ปี) 

• กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้ 
บัญญัติห้ามเจา้หน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมโดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี ้ไดห้า้มการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
 
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
ค าแนะน า : ท่านควรด าเนินการดังนี้ 

ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบค าถาม ๓ ข้อนี้ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่า
จะรับหรือไมร่ับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ 

๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แตม่ีหลายโอกาส ที่เราไม่ 
สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม 
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ ไมเ่ป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

• ถ้าเปน็การให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่งใดๆ ที ่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าขา่ยการรับสินบน และเปน็การ   ฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการทั้งสิ้น 
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• ทั้งนี ้หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ 
คือให้พิจารณาว่าท าไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพ้ืนฐานว่า 
การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะตอ้งกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไมค่วรใช้ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์มาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองคก์รหรือบุคคลอ่ืน ท า
ให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้ 
• ของขวัญท้ังหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แตก่็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพยส์ินขององค์กร ไมว่่าจะมีราคา 
เทา่ใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง 
รายงานหรืออาจเก็บเปน็ของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓ 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ 
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควร ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ใหส่้งมอบเป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคก์รอาจพิจารณาอนุญาตให้ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะด ารง
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณคา่รวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ จากผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุม่เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกัน ทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ตอ้งรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอยา่งที่ได้รับ 

• ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง 
กลุม่ เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต ่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอยา่งนั้น 

• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ 
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดขอ้สงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจกอ่ให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

• เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไมว่่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
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๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
• ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีคา่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
• หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
• หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องใหเ้ป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการท าธุรกิจกับตัวเอง 
ค าแนะน า : ท่านควรด าเนินการดังนี้ 

ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดม่ันความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอน 
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แตใ่ห้ยึดการด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระท า 
ใดๆก็ตามที่เข้าขา่ยการใช้อ านาจหน้าที่ในต าแหนง่หาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพอง ซึ่งเปน็
การใช้อ านาจที่ไมสุ่จริต หรือเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
๔. โทษของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าขา่ยประเภทของผลประโยชน์ทับซอ้น หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืน 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก 
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขา้ขา่ยการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและ
สามารถพิสูจน์ไดว้่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเขา้ข่ายการมี 
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้
มีส่วนเกี่ยวของทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้ใดรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแตก่ารรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด 
 

บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นขา้ราชการและ

หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่
รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แตอ่ย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไมเ่หมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของ
ท่านเอง 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลต าบลแม่กลอง  
 

บทท่ี ๓ 
ช่องทางและข้ันตอนการแจ้งเบาะแส 

กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่น าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. การแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีน าสู่การมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญหาความขัดแยงกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมที่

เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรด าเนินการ ดังนี้ 
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หาก 

ส่วนรวม เสียประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากทา่นเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณาความ
ดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการ
ตัดสินใจของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แตห่ากเปน็คนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศ
ให้ทราบว่าทา่นรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพ่ือความโปร่งใส
ด้วย 

๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบายให้เขา้ใจถึงกรณี 
ต่างๆ และผลหรือโทษ ของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
แนะน าวิธีการป้องกัน เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้หากทา่นพบเห็นและมีหลักฐานที่ท าให้มั่นใจ
ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้ หนว่ยงานต้นสังกัดของผู้กระท าผิด / 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน / ศูนยด์ ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย/ ศาลปกครอง/ ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) / มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 
 
๒. ขั้นตอนกระบวนการด าเนินการ 

กรณีขอสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระท าท่ีเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่าฝืน ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า
การใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่ ให้ข้าราชการยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งใหผู้้บังคับบัญชา หัวหนาส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลต าบลแม่กลอง  
 

 
3. กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
 
   มาตรา ๑๒๓/๒  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท า
การอย่างใดในต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือประหารชีวิต 
 
   มาตรา ๑๒๓/๓  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศกระท าการหรือไม่กระท าการอย่าง ใดใน
ต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะ
รับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ
ปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
   
   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ 
โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการหรือไม่
กระท าการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 

 
 

 
              บุคคลทั่วไป 

 
 
 

 
 

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือ
ประหารชีวิต 

 

 

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

 

 ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลต าบลแม่กลอง  
 

ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท า
อันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
   ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติ
บุคคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มี
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติ
บุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดข้ึนหรือประโยชน์ที่ได้รับ 
   บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง 
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระท าการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคล
นั้น ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
 

มาตรา 100  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  
(๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

 
บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ง  (ปัจจุบัน
ก าหนดต าแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี) การ
กระท าของคู่สมรสให้ถือว่าเป็นการกระท า
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

                                                            

                                                    

                                        
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่   
จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 



คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลต าบลแม่กลอง  
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(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว  

(๔)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

     เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนิน
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 
มาตรา 103  ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด

จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ 
ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของ
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
จ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
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3. 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
    ข้อ 3  ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(3)  ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย  

 
    ข้อ 5  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ
หรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว 
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการกระท า
ดั งกล่ าวไว้ ก่ อน แล้ วแจ้ ง ให้ ผู้ บั งคับบัญชา หัวหน้ าส่ วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น

 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง      
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง      
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนใน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่า ง
ประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 
   ข้อ 6  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนจน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะ
มีอคต ิ
    (3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือ
สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 
     ข้อ 7  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 
 

 

 

                                                             

                                                  

                                                 
ผิ ด วิ นั ย แ ล ะถ อด ถอน ออก จ า ก   
ต า แหน่ ง  ก รณี ผู้ ด า ร งต า แหน่ ง      
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

 

 

 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง      
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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ดังกล่าวโดยเร็ว 
    (5)  ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
     
     ข้อ 8  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการ
เมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (5)  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก  เพ่ือนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 
  ข้อ 9  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน ดังนี้ 

(1)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

 
 

 
 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 
 
 
 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน 

 

 

 

 

ผิ ด วิ นั ย แ ล ะถ อด ถอน ออก จ า ก   
ต า แหน่ ง  ก รณี ผู้ ด า ร งต า แหน่ ง      
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระท าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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ค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ 
 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพ่ือ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
๑๐.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑.มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

 
หลักธรรมาภิบาล 

 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและ    
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพันๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข 
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๖ ประการดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดี
งามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความ
อดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มีความ
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมี
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ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ 
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี 
ส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ 
และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือ 
กันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง 
โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่
การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนด้วย 

 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไข 
การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และคุณธรรม

เป็นพื้นฐาน 
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างรอบด้าน ความรอบคอบ

ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
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ภาคผนวก 


