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ค าน า 

  ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อ านาจ           
ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจและท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ 
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ท า ให้ผลประโยชน์หลัก               
ขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย  การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่                            
การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ 
ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้เท่าทัน
และไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ ข้าราชการ พนักงาน                
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดย  ค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่การทุจริต  

 

 

 

 

  ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็น ว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบ
ความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ        
เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary)  
  ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น  แต่ยังเกี่ยวกับ    
การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น  ต าแหน่งในบริษัทที่รับงาน                      
จากหน่วยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ           
หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ  
  ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง / อคติ / เลือกที่รักมักที่ชัง            
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ / ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

  ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุข
แก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึง หลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก การระบุผลประโยชน์
สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 
  ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
  ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
  ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขต
ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลีกเลี่ยงการกระท า / กิจกรรม
ส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน  
  หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
  ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่  
  ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม ่



  หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัด เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น             
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร  
  ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตัดสินใจ
หรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม        
ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา และไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้
บุคคลนั้น ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผล  เสียหายให้เกิดขึ้น              
กับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ แต่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  

  ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคล                          
ไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์  

 

 

 

 

  ผลประโยชน์ทับซ้อนกับการทุจริตคอร์รัปชัน  
  การคอร์รัปชัน คือการทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน        
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ถือว่าเป็นความผิด  ระดับต้น บางกรณียังไม่ใช่การ “คอร์รัปชัน”    
แต่เป็นพฤติการณ์อาจเป็นต้นเหตุของการคอร์รัปชันได้  

  รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน  
  1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ลูกค้า
ของหน่วยงานบริจาคให้  
  2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  
  3. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post-Employment) 
เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปท างานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจ ประเภทที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล  
  4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้ง บริษัทด าเนินการธุรกิจ      
ที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด  



  5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for Private 
Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  
  6. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์
ตนเอง  
  7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
  มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้เป็นการ เฉพาะแล้ว ห้ามมิให้
กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด                    
ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้  
  (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  
  (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ         
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ  ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม            
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด            
ไม่เกินจ านวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน  ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ              
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัด ตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือ               
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม                    
ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด             
ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ ลูกจ้างในธุรกิจ             
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น                 
อาจขัดหรือแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ ในการ  ปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
  ให้น าความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่ งด้วย             
โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น
ด าเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง  
  คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จด ทะเบียนสมรสด้วย 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว                 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง  
  มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่ง ระดับสูง                        
และผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ด าเนินการใด ตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปี            
นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง  
  มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด อันอาจค านวณ            
เป็นเงินได้จากผู้ ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม  กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ                          



ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา      
ตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
  ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก  บุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
  มาตรา ๑๒๙ การกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิด    
ต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม  

  2. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.๑ ส่วนค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง                  
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้  
 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (๒) การมีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
 (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้  
 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 2.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
  (๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น      
ต่างจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง  



  (๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวย ความสะดวก                      
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ อนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ ส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ  รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  
  (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน ในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ า เป็น               
ต้องวินิจฉัย หรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  
 2.3 หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี้  
  (๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับ  ของขวัญแทนตน             
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่า จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้ โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
  (๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล ใดเพราะมีอคติ  
  (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือ สัญญาซึ่งตนเอง                 
หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน          
และปราบปรามการทุจริต  
 การขึ้นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน  
 เรื่องต าแหน่งที่ต้องย่ืนบัญชี  
 ก าหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องประกาศให้ต าแหน่งที่มีความส าคัญ มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินอีกทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจก าหนดต าแหน่งเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ไม่ต้องยื่นบัญชีฯ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อต้นสังกัด (มาตรา 102 มาตรา 103 และมาตรา 130) 
(ตามกฎหมายใหม่จะต้องมีการประกาศต าแหน่งที่จะให้ยื่นบัญชีก่อน ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายเดิมซึ่งเป็นกรณี         
ที่กฎหมายก าหนดให้ต้องยื่นบัญชี)  
 กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐต้องยื่นบัญชีทุกต าแหน่ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 เรื่องคู่สมรส 
 ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
โดยคู่สมรสให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์          
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (มาตรา 102 วรรคท้าย)  
 เรื่องการด าเนินการกรณีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ            
 ก าหนดว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบบัญชีแล้ว หากมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติจะเป็น  เหตุเข้าลักษณะ            
ร่ ารวยผิดปกติ ตามบทนิยามค าว่า “ร่ ารวยผิดปกติ” ซึ่งตามมาตรา 113 ก าหนดให้ต้องไปไต่ส่วนเพื่อร้อง                   
ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินต่อไป  
 เรื่องการยื่นบัญชี(มาตรา 105)  
 ก าหนดระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต้องไม่น้อยกว่า 60 วัน  
 ไม่ได้ก าหนดการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต าแหน่งครบ 1 ปี  
 ไม่ได้ให้ทายาทยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเจ้าพนักงานของรัฐตาย  
 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่ง            
ในองค์กรอิสระยื่นเมื่อเข้าและพ้นจากต าแหน่ง  
 เจ้าหน้าที่ของรัฐนอกเหนือจากต าแหน่งดังกล่าวข้างต้นที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ตามมาตรา 102 นอกจากต้องยื่นเมื่อเข้าและพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องยื่นทุกสามปีตลอดระยะเวลา               
ที่ยังด ารงต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย  



 กรณีพ้นจากต าแหน่งและได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเดิมหรือต าแหน่งภายในหนึ่งเดือน                     
ผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากต าแหน่งและกรณีเข้าด ารงต าแหน่งใหม ่ 
 กรณีเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน           
และหนี้สินด้วย เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินใหม่  
 เรื่องการเปิดเผยบัญชี  
 นอกเหนือจากต า แหน่ งตามกฎหมายเดิมแล้ ว  เ พ่ิมต า แหน่ งที่ ต้ อง เปิ ด เผยมากขึ้ น                     
โดยระบุให้เปิดเผยบัญชีของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง                 
และผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามที่  คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด (มาตรา 106)  
 ก าหนดให้ต้องเปิดเผยที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์  
 การเปิดเผยบัญชีต้องไม่ระบุถึงรายละเอียดทางทะเบียนของทรัพย์สิน และภาพถ่ายทรัพย์สิน             
หรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่จ าเป็นหรือท่ีอาจก่อให้เกิด อันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้  
 เรื่องการแจ้งเตือนให้ยื่นบัญชีฯ และเอกสารประกอบ กรณีไม่ยื่นบัญชีหรือ กรณียื่นมาแล้ว          
แต่ไม่ครบถ้วน  
 ก าหนดให้ส านักงานแจ้งเตือนเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นบัญชีก่อน  
 เมื่อหน่วยงานแต่งตั้งหรือสั่งให้เจ้าหน้าที่พ้นจากต าแหน่งกรณีต าแหน่งที่ ต้องยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. 
ต้องแจ้ง ป.ป.ช. ภายใน 30 วัน  
 เรื่องการตรวจสอบทรัพย์สิน  
 ยังคงหลักการตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงของทรัพย์สินและ  หนี้สินตามบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน  
 พนักงานเจ้าหน้าที่/พนักงานไต่สวนมีอ านาจตามมาตรา 34 (1) (2) (3)  
 เรื่องการเปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สิน (มาตรา 111)  
 เปิดเผยผลว่าบัญชีทรัพย์สินมีความผิดปกติหรือไม่  
 การเปิดเผยให้ประชาชนทราบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 เรื่องการขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจของข้อมูลจากส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้
ตามท่ีจ าเป็น  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการเงิน หรือ บุคคลใดที่เกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบความถูกต้องหรือความมีอยู่จริงตามที่ปรากฏ ในรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. หรือ ทรัพย์สินหรือหนี้สินอื่นใดท่ีมิได้แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
 เรื่องการด าเนินคดีกรณีจงใจไม่ยื่น /ปกปิด/ยื่นเท็จ  
 การวินิจฉัยว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีฯ จงใจไม่ยื่น/ปกปิด/ยื่นเท็จ ต้องประกอบด้วยพฤติการณ์อันควร
เชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สิน หรือหนี้สินด้วย (มาตรา 114)  
 มีการก าหนดเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาและระยะเวลาชี้แจงข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจน  
 เขตอ านาจศาลได้ก าหนดให้มีการยื่นต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
 


