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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  
มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า ผลประโยชน์ทับซ้อน  
 - ผลประโยชน์ขัดกัน  
 - ผลประโยชน์ขัดแย้ง  
 - การขัดกันแห่งผลประโยชน์  
 หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก      
ซึ่งเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   (Good 
Governance) ซึ่งจะน าไปสู่การทุจริตต่อไป 
 

 

 

 

 

1.การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
 - สถานการณ์ที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจอยู่ในสภาพสับสนระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม โดยมีแรงจูงใจในการตัดสินจากประโยชน์ส่วนตน ส่งผลให้เกิดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ         
ของผู้นั้น ขาดอิสระ ไม่เป็นกลาง เบี่ยงเบนออกจากหลักการบริหารเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
 

2.พฤติกรรมแบบใด ที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 

 2.1. การรับผลประโยชน์ เช่น การรับของรางวัล/ความสะดวกสบาย/ความบันเทิงรูปแบบต่างๆ ส่งผล
ให้เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 
 2.2. การใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง 
 2.3. การรับงานนอก เช่น การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง การใช้เวลา/ ทรัพย์สิน     
ของราชการในการท างานนอกที่ไม่ใช่อ านาจหนา้ที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงาน 
 2.4. การเปิดเผยข้อมูลลับของราชการเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ เช่น เปิดเผยคุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ในกรณีการจัดซื้อ-จัดจ้างของหน่วยงาน 
 2.5. การน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ในงานหรือกิจการส่วนตัว 
 2.6. การใช้อิทธิพลโดยต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือเรียกรับผลตอบแทนจนส่งผลให้เป็นคุณหรือโทษแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 2.7. การท างานหลังออกจากต าแหน่ง เช่น การใช้ประโยชน์จากท่ีเคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเรียกรับ
ผลประโยชน์/ผลตอบแทนให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น การรับต าแหน่ง ที่ปรึกษาโรงงานอุตสาหกรรม
หลังจากเกษียณอายุราชการในต าแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัด 
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3.หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.1.ปกป้องผลประโยชน์ 
 เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบายงานในขอบเขตหน้าที่ 
พิจารณาความถูกผิดไปอย่างเป็นกลาง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตน/ทัศนคติส่วนบุคคลมาแทรกแซง 
3.2.สนับสนุนความโปร่งใส 
 การเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและความพร้อมรับผิด เช่น การเปิดความสัมพันธ์ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ การโยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน าไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 ฝ่ายบริหารต้องสร้างระบบและนโยบายเจ้าหน้าที่จะต้องจัดการเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ รวมทั้งผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 
3.4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 การสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น การสร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ เช่น การให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ การมีมาตรฐานส่งเสริมความซื่อตรง
ต่อหน้าที่รวมไว้ในข้อก าหนดบทลงโทษที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่ต้องท า 
ตาม      กฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

4.แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
4.1.การระบุรูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อนที่มักเกิดขึ้นในองค์กร/หน่วยงาน 

 - ระบุว่าในการท างาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - องค์กร/หน่วยงาน ต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
 - ให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วม จะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของ
และร่วมมือกับนโยบาย 
4.2.พัฒนานโยบายที่เหมาะสม ก าหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา 
 องค์ประกอบในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน คือ ความตระหนัก ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการ 
 - ต้องแยกชัดเจนระหว่างความรับผิดชอบ ขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร    
และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่า 
“เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และเกิดขึ้นในแบบใด” 

 - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ 
 - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

4.3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้าระดับสูง 
 - โดยสอบถามข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการท างานที่มีการพัฒนาไปตามระยะเวลา นอกจากนี้ยังควรมีการเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นการสื่อสารว่าองค์กร มีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
และการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ และการ
บริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความเป็นธรรม 
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4.4.สื่อสารให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรทราบถึงความมุ่งม่ันในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - การท างานกับองค์กรภายนอก (ภาคธุรกิจ/NGO) องค์กรจะต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์      
ทับซ้อนก่อนและพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์
และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลที่ตามมา           
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น การยกเลิกสัญญา / การด าเนินการตามกฎหมาย 
4.5.มีการบังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
 - สร้างความเข้าใจว่า อะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่ อยในองค์กร 
รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งที่ต่างกัน เช่น การติดต่อ 
การร่วมท างานกับภาคเอกชน 
 - ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหารจะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยง และพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้น 
 

5.การก าหนดมาตรการเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง 
 

5.1.มาตรการป้องกันกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
5.1.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 - ระเบียบส านักน ายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ. 2544  
 - มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542  
 - ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
5.1.2 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ต้องมีการก าหนดนโยบายการให้หรือการรับของขวัญ         
ของบุคลากรในสังกัด มีการสร้างจิตส านึกที่ดีในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม โดยแสดง
เจตนารมณ์ในการงดให้หรือรับของขวัญโดยชัดเจน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
 - การประกาศเจตนารมณ์โดยผู้บริหารสูงสุดขององค์กร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ 
เพ่ือให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานรับทราบเจตนารมณ์ดังกล่าว  เป็นการป้องกันความเสี่ยง     
อันอาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.1.3 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญ รวมทั้งก ากับดูแล ตรวจสอบติดตาม 
มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าการใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือป้องกันความเสี่ยงอันอาจ 
เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน 
5.2.มาตรการป้องกันกรณีการใช้ทรัพย์สิน/เวลา ของราชการ 

 5.2.1 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรจัดท าระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ คู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินฯ 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง 
และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 5.2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้    
เพ่ือปรับทัศนคติ ปรับเปลี่ยนแนวคิด สร้างฐานคิดในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ให้แก่
เจ้าหนา้ที่ครอบคลุมทุกระดับ 
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 5.2.3 ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความส าคัญในเรื่องการใช้ทรัพย์สินฯ   
ให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อราชการ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสอดส่องดูแล
มิให้เกิดกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีการกระท ากรณีนี้ จะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไข     
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

5.3. มาตรการป้องกันกรณีการใช้อ านาจหน้าที/่การใช้ดุลพินิจ 

 5.3.1 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องจัดท า หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กรณีที่เป็นประเด็นความเสี่ยงขององค์กร
เกี่ยวกับการใช้อ านาจหน้าที่/การใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางการด าเนินการที่ถูกต้อง และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
 5.3.2 ต้องปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตส านึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงพฤติกรรม 
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 5.3.3 สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อสาธารณชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ เพ่ือสร้างภาคีเครือข่ายภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
กรณีมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมมีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ขาดความเป็นธรรม อันอาจท าให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
 5.3.4 ฝ่ายที่รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบ ด้านวินัย ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องมีการ
ด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยมิชอบใด ๆ ต้องมีการด าเนินการตรวจสอบ
ด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาสั่งการ  
 5.3.5 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องจัดท าคู่มือ และเผยแพร่ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินของทาง
ราชการในกรณีต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง และยึดถือเป็นแนวทาง การด าเนินการที่ถูกต้อง    
และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือการจัดเป็นหลักสูตรการอบรม ให้ความรู้ 
การบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมในหลักสูตรต่างๆ โดยเฉพาะหลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่  
 5.3.6 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน ของทาง
ราชการ โดยเคร่งครัด  
 5.3.7 การเบิกจ่ายเงินของทางราชการในกรณีใดๆ รวมทั้งการใช้ดุลพินิจในการอนุญาต อนุมัติ        
ผู้มีอ านาจหรือผู้บั งคับบัญชาต้องพิจารณาโดยให้ความส าคัญ ในเรื่องความเหมาะสม  ความคุ้มค่า               
ตามความจ าเป็นของภารกิจ โดยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อราชการและประชาชน  
 5.3.8 การใช้ดุลพินิจเพ่ือสั่งการ หรือมอบหมายงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความส าคัญ       
ในหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  
5.4.มาตรการป้องกันกรณีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 

 5.4.1 เจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ต้องปฏิบัติกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด 

 5.4.2 ฝ่ายที่ เกี่ยวข้องต้องจัดท าคู่มือ  เกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้าง และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง             
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือยึดถือเป็นแนวทาง การด าเนินการ ที่ถูกต้อง 
และเป็นมาตรฐานความเข้าใจตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือการจัดเป็นหลักสูตรการอบรมให้ความรู้   
การบรรจุเป็นหัวข้อการอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กร  
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5.5. มาตรการป้องกันกรณีการมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 5.5.1 ต้องมีการปลูกฝังค่านิยม สร้างจิตส านึกที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มุกดาหาร รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติงาน 
 5.5.2 ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 

6.กฎหมายน่ารู้ 
 เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 6.1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ พ.ศ.2542 มาตรา 100 
 - มาตรา 100 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
 - รวมถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการด าเนินการใดๆ ของคู่สมรส ฝ่าฝืนมาตรา 100 
เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย  
 -นอกจากนี้ ยังบังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึง   
2 ปีด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.การด าเนนิการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
ตามมาตรา100 

 6.2.1. เป็นคู่สัญญาหรือผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย กับหน่วยงานของรัฐที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีอ านาจ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือด าเนินคดี  
 6.2.2. เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือถือหุ้นในบริษัท ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
 6.2.3. รับสัมปทานหรือถือสัมปทานจากรัฐอยู่ หรือเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน  
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ ห้ามเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทท่ีรับสัมปทาน/สัมปทาน
จากรัฐอยู่เช่นกัน  
 6.2.4. เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานลูกจ้าง ในธุรกิจเอกชนที่อยู่ภายใต้ การก ากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือประโยชน์ 
ทางราชการ หรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  
 

เจตนารมณ์มาตรา 100  
 เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งปราศจากความเคลือบ
แคลงสงสัย ในความซื่อสัตย์ สุจริต ในการบริหารราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันการทุจริตอันเกิดมา
จาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม จึงห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด าเนินการใดๆ ที่ เป็นการขัดผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และประโยชน์ส่วนรวม 
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โทษของผู้ฝ่าฝืน 

 

 

 

 

 

6.3.พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตร 103 
 - มาตรา 103 คือ กฎหมาย ป.ป.ช. ที่ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคล นอกจากมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกโดยบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อยกเว้น 
 1. หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายก าหนด อาทิ เงินเดือน เงินประจ า
ต าแหน่ง ค่าจา้ง เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง คา่ที่พัก คา่เดินทาง คา่รับประทานอาหาร คา่สมนาคุณวิทยากร 
 2. หากเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา 
 

6.4.หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลโดยธรรมจรรยา 
 1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานะ 
 2. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน ซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่า ในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
 3. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 
 
            
 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความจ าเป็นที่ต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท เพ่ือรักษาไมตรี  
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่รัฐ ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์ 
หรือประโยชน์นั้ น  ต่ อผู้ บั งคับบัญ ชาซึ่ งเป็ นหั วหน้ าส่ วนราชการ ผู้ บ ริห ารสู งสุ ดของหน่ วยงาน  
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม สมควรที่จะให้
เจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 

กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน ต้องได้รับโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวล
กฎหมายอาญาด้วย  
กรณีคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นพิสูจน์ได้ว่า ตนเองไม่ได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนกระท าการนั้นๆ ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่มีความผิด 

กรณี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท 
 

เจตนารมณ์มาตรา 103 
 เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจากบุคคล ในโอกาสต่างๆ         
มี อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้ าที่  ซึ่ งเป็นส าเหตุหนึ่ งของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
และผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไว้เพ่ือให้
เจ้าหนา้ที่ของรัฐทุกต าแหน่งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
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6.5.การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 ประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติ หรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

กรณีการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ถ้าหากเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับทรัพย์สินไว้เพ่ือรักษามิตรมรตรี แล้วเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับต่อหัวหน้าส่วนราชการ ให้วินิจฉัยว่าสมควรรับหรือไม่ ซึ่งหากวินิจฉัยว่ารับได้ 
เจ้าหน้าที่จึงสามารถรับทรัพย์สินเป็นของตนเองได้ แต่หาวินิจฉัยว่ารับไม่ได้ ก็ให้เจ้าหน้าที่คืนทรัพย์สิน 
แก่เจ้าของหรือส่งมอบให้เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

 

 

 
 

 
 
 
 

 กรณี มีค าสั่งไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้
ในทันที หากไม่สามารถคืนได้ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยเร็ว 
 กรณี ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน 
 กรณี  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ ได้พ้นจากต าแหน่งการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปแล้ว ยังไม่ถึง 2 ปี  
จะต้องแจ้งต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

 กรณี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ หากผู้ให้ไม่ได้ระบุว่าให้ใคร ไม่ว่าจะมีมูลค่า
เทา่ใดหรือให้เป็นของส่วนตัว มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจ าเป็นต้อง รับไว้เพ่ือรักษามิตรภาพ
หรือความสัมพันธไมตรีอันดี เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับต้องรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  
 หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ไม่มีเหตุผลที่จะอนุญาตให้รับไว้เป็นของส่วนตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ต้องส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้หน่วยงานที่ต้นสังกัดโดยทันที 

 กรณี ผู้รับทรัพย์สินเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ จะต้องรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินกับผู้มีอ านาจแต่งตั้ง ถอดถอน แต่ถ้าหากเป็นประธานองค์กรอิสระ หรือหัวหน้ า 
ส่วนราชการที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาถอดถอน ให้แจ้งรายละเอียดกับคณะกรรมการ 

บทลงโทษ 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืน จะต้องได้รับโทษคือ จ าคุกไม่เกิน 3ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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7.กรณีตัวอยา่ง 
 การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรณี: การใช้รถหลวง 
 ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้น ารถยนต์ส่วนกลาง ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มีไว้เพ่ือกิจการ 
อันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจ าต าแหน่ง โดยข้าราชการดังกล่าว จะโทรศัพท์สั่งการ
พนักงานขับรถโดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจไว้ และยังให้พนักงานขับรถ น ารถยนต์ส่วนกลาง
ไปรับ-ส่ง ตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็น โดยไม่มีการจัดท าเอกสารควบคุมการใช้รถ
ตามระเบียบทางราชการ ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ใช้รถเพ่ืองานราชการหรือไม่ หรือ เมื่อเสร็จสิ้น 
การใช้งานในแต่ละวันได้น ารถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บภายในหน่วยงานหรือไม่ 
 กรณีนี้ ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูลว่า: เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523 การกระท าทุจริตและใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือ
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง   
แต่กลับน ารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจ าส่วนตัว 
 “การใช้รถยนต์ไป-กลับ ที่พักเป็นประจ าส่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อ่ืน 
เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวัน หรือไปท าธุระส่วนตัว ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์โดยไม่เป็นไปตามระเบียบ   
ของทางราชการ และเป็นการกระท าการทุจริต ซึ่งต้องถูกด าเนินคดีทางอาญาและทางวินัย นอกจาก 
คนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว เจ้าหน้าที่ พัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและผู้อนุมัติ เบิก-จ่าย ค่าน้ ามัน  
ก็จะถูกด าเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้งเรียกเงินค่าน้ ามันทั้งหมดคืนราชการ” 
ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th/content/838509 เขา้ถึงเม่ือวันที่ 20 เม.ย. 2560 
 
กรณี: ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง...ในส านักงาน 
 1.การน าวัสดุ-อุปกรณ์ส านักงานมาใช้ส่วนตัวการรับของขวัญ-ของฝาก จากผู้ประกอบการที่มีมูลค่า
มากกว่า 3,000 บาท  

 2.การขอรับงบประมาณสนับสนุน/เรี่ยไรเงินเพ่ือการกุศล จากผู้ประกอบการ 
 3.การรับต าแหน่งที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ภายหลังเกษียณอายุราชการยังไม่ถึง 2 ปี 
 4.การน ารถยนต์ของตน มาล้างโดยใช้น้ าของส านักงาน 
 5.การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ เช่น รับจ้างเขียนแบบ รับพิมพ์ค าขออนุญาตฯ 

กรณี: ใช้งบบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน 
 นายแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง จะเดินทางไปประชุม สัมมนา ต่างจังหวัด โดยได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทยา ซึ่งนายแพทย์ดังกล่าวแจ้งว่า บริษัทยาไม่มีความสัมพันธ์กับตนภายในหน่วยงาน       
จะสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิกเท่านั้น โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาอนุญาตให้ไปประชุม จึงขอใช้ 
วันลาพักผ่อนเพื่อไปประชุม                        
 กรณีนี้ ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ.2543 ซึ่งออกตามความมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
 

http://www.thairath.co.th/content/838509%20เข้าถึงเมื่อวันที่%2020%20เม.ย.%202560
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 “เรื่องนี้ อาจมีการกระท ากันด้วยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยคิดว่าใช้วันพักร้อน ซึ่งถือเป็นเรื่องส่วนตัว  
และบริษัทยามีความสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิกเท่ านั้น การกระท าดังกล่าว จ าเป็นที่นายแพทย์  
จะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องระบุด้วยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา  
ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ หากแม้ผู้บังคับบัญชา 
จะไม่อนุญาต แม้จะใช้วันลาพักผ่อนก็ตาม” 

ข้อมูลจาก คู่มือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน กระทรวงสาธารณสุข 
 

กรณี: ประมูลที่ดินรัชดา 
 ภรรยาอดีตนายก ประมูลซื้อที่ดินย่านรัชดาภิเษก จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินในก ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยอดีตนายก ซึ่งในขณะนั้นด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแลกิจการกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรส ให้ภรรยา ประมูลซื้อที่ดิน
และท าสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน ส่งผลให้เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาซื้อที่ดินดังกล่าว อันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย มีโทษตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 (1) 
 

กรณี: น ารถหลวงไปใช้ในงานแต่งลูกสาว 
 อดีตคณบดี คณะแพทย์ศาสตร์แห่งหนึ่ง สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยจัดเตรียมงานแต่งงานบุตรสาวของตน 
โดยน ารถยนต์ส่วนกลาง เก้าอ้ี กล้องวิดีโอ โทรทัศน์ ขาตั้งกล้อง มอนิเตอร์ และกระถางต้นไม้ ซึ่งเป็นทรัพย์สิน
ของทางราชการที่สังกัดอยู่ การกระท าดังกล่าว เป็นการเสียหายแก่รัฐ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที ่
โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157 

ข้อมูลจาก หนังสือแก้ทุจริตคิดฐานสอง ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

แนวทาวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
เราควรรับหรือไม่ 
 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธไม่ว่าโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่งใดๆ ที่สามารเปลี่ยน 
เป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร สลากกินแบ่งรัฐบาล ฯลฯ การรับ สิ่งเหล่านี้ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน 
และเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น 
 

กรณี พบเห็นพฤติกรรมท่ีน าสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 เกิดขึ้นกับตัวเอง : ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวม
เสียผลประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง 
 เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว : ควรให้ค าแนะน าด้วยการอธิบาย ให้เข้าใจถึงผลหรือโทษ 
ของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะน าวิธีการป้องกัน  
เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

พบเห็นและมีหลักฐาน  
เจ้าหนา้ที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนเองและท าให้ส่วนรวมเสียหายโปรดแจ้งมายัง  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 
โทร. 042-611-297 E-mail : moi_mukdahan@industry.go.th  
ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ 
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