


ประวัติวิทยากร นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

การศึกษา
ปริญญาโท      สาขานโยบายและการวางแผน   จากมหาวิทยาลัย เกริก
ปริญญาตรี      สาขารัฐศาสตร์    จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง
วุฒิบัตร           จากมหาวิทยาลยัมิสซูรี่  ณ เมืองโลลัมเบีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับทุน
จาก กรมการพัฒนาชุมชน  ตามโครงการ   Leadership Exchange Program
ประวตัิการท างาน
๑. ส่วนท้องถิ่น   เคยด ารงต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ แห่ง ได้แก่  
( เทศบาลนครขอนแก่น   เทศบาลนครนนทบุรี   เทศบาลนครอุดรธานี   เทศบาลนครปาก
เกร็ด   เทศบาลเมืองระนอง   เทศบาลเมืองสระบุรี  และ เทศบาลนครรังสิต )  
๒. ส่วนภูมิภาค  เคยด ารงต าแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ( ปลัดอ าเภอ )  อ าเภอสังคม  
จังหวัดหนองคาย
๓. ส่วนกลาง กรมการปกครอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ       
ปัจจุบัน   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ท.   



ขอบเขตการบรรยาย

๑. ความเป็นมา/ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การกระท าท่ีเข้าข่ายของผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.๒๕๔๒
   (หมวด ๙ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม)
๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
๖. รูปแบบผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ตัวอย่างคดีท่ีเข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน



ผลประโยชน์ทับซ้อน 
รูปแบบใหม่ของการทุจริตคอรร์ัปชัน 



ความเป็นมา
เรื่องการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

-  วัฒนธรรมของไทย เข้าใจว่าสามารถท าได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่วนรวม
-ต่างประเทศก็ไม่มีบทบัญญัติหรือกฎหมายเพื่อใช้บังคับ ถือเป็น
วัฒนธรรม จารีตประเพณี มารยาท ขัดกับระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี (Good Governance )



ที่มา
 เรื่องการกระท าที่เป็นการขดักันแห่งผลประโยชน์

- เรื่องการกระท าที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ครั้งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ และต่อมาอีหลายฉบับ ปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๒๑ ปี 
๒๕๓๔ แต่บทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการน ามาบังคับกับคู่สมรสและบุตรของ
นักการเมือง
-ส านักงาน ป.ป.ช. ออกประกาศ ส านักงาน ป.ป.ช. ปี ๒๕๔๓ ก าหนดห้ามมิ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ/ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ฯ เกินกว่า 
๓,๐๐๐ บาท
-ปี ๒๕๕๐ เป็นหลักการใหม่ ในมาตรา ๒๖๕ (๒)ก าหนดเกี่ยวกับการไม่รับ
หรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 



สรุปความหมาย
ของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

สถานการณ์ที่มีผู้ด ารงต าแหน่งและอ านาจในการตัดสินใจ
 - ไม่ใช้อ านาจอย่างอิสระ
-  ไม่เป็นกลาง

-   เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเนื่องจากผลประโยชน์
    ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง



ความหมายของ Conflict of Interests

การให้ความหมายในภาษาไทย
 ผลประโยชน์ทับซ้อน
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
 คอร์รัปชันเชิงนโยบาย
 การที่ผู้ที่ต้องตัดสินใจมีประโยชน์หลาย

ทางซึ่งขัดกัน
 การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์

ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเอง และเป็นการเสีย
ประโยชน์ของทางการ



รูปแบบของ Conflict of Interests

การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่
   -  การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อ                                   

   การปฏิบัติหน้าที่
   -  การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานใน
       ต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว
   -  การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงาน                                       

   จากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน
   -  เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการ
       ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง



การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests

รับผลประโยชน์ ( Accepting Benefits ) คือ การรับสินบนหรือรับ
ของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือ
เป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น

ใช้อิทธิพล ( Influence Peddling ) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้
อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝูายใด ฝูายหนึ่งอย่างไม่
เป็นธรรม ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน ( Using 
employer’s property for private advantage ) ได้แก่ การใช้รถราชการ 
หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น



การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests

ใช้ข้อมูลลับของราชการ ( Using confidential information ) เช่น รู้ว่า
ราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน

รับงานนอก ( Outside employment or moonlighting ) ได้แก่ การเปิด
บริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเองท างาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอา
สินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา
ท างานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ

ท างานหลังออกจากต าแหน่ง ( Post Employment ) เป็นการไปท างานให้
ผู้อ่ืนหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือ
เอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของ
ธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและสาธารณะ

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived + apparent) 
เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตน
ที่มีในปัจจุบัน อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หมวด ๙ การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม



มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ด าเนินกิจการดังต่อไปนี้ ( ห้ามด าเนินการ ๔ ข้อดังน้ี )

1. ห้ามมิใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐเข้าเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียใน
สัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี
อ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่งใดที่ต้องห้ามให้เป็นไปตามประกาศของ ป.ป.ช.ก าหนด
(มาตรา๑๐๐วรรค๓) ใชบ้ังคับกับคู่สมรส โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสป็นการด าเนิน
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ



๒ . ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

๓ . ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจาก
รัฐหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น     อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ

บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว



4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ                    
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้
การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ

รัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  



 ผู้บริหารท้องถิ่นและรองผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นต าแหน่งที่ต้องห้ามด าเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐

 เมื่อวันที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศก าหนด
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐทีต่้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ 
แห่ง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและปราบปรามการทุจริต              
พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ เพิ่มเตมิจากที่ได้เคยประกาศไปแล้วครั้งแรกเมื่อวันที่          
๑๕กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

 โดยในการออกประกาศครั้งแรกนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนดต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรเีป็นต าแหน่งต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความ
ในมาตรา ๑๐๐  และในประกาศฉบับหลังนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มอีก ๒ ต าแหน่ง คือ ผูบ้ริหารท้องถ่ินและรองผู้บริหารท้องถิ่น                      
( บทบัญญัตดิังกล่าวนี้ บังคับกับคูส่มรสของเจา้หน้าที่ของรัฐด้วย) 



สรุป: มาตรา ๑๐๐ ห้าม 
จนท.ของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี

ด าเนินกิจการกับหน่วยงานที่ตนปฏิบัติหน้าที่

- เป็นคู่สัญญา
- ถือหุ้นใน หจก.หรือบริษัท
- เป็นหุ้นส่วน/ถือหุ้นในหจก.หรือบริษัทที่รับสัมปทาน
- เป็นกรรมการ/ที่ปรึกษา/พนักงานลูกจ้างในธุรกิจเอกชนที่อยู่
ภายใต้ ก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ



มาตรา ๑๐๑ 

ในมาตรา ๑๐๑
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับ

กับการด าเนินกิจการของผู้พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี



มาตรา ๑๐๓ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รับทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นใด

ห้ามเจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด
 เว้นแต่การรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
 โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวน
ที่คณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด
ประโยชน์อ่ืนใด : การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ( มาตรา๔) : ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น.......................



ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
หลักเกณฑ์การรับทรพัย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใด โดยธรรมจรรยา

ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓( มาตรา ๑๐๓ )

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
       ได้ดังต่อไปนี้

(๑) จากญาติ ซึ่งใหโ้ดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

(๒) จากบคุคลอื่นราคาหรือมลูค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส
      ไม่เกินสามพันบาท



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มมีูลค่า เกินกว่า ๓,๐๐๐ 
บาท โดยมีความจ าเป็นต้องรับเพื่อรกัษาไมตรี มิตรภาพ

ต้อง แจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันที
ที่สามารถกระท าได้



หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี
จะท าอย่างไร ุ??

 แจ้งผู้บังคบับัญชา ซึ่งเปน็หัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย
 มีเหตุผล รับได้ – รับไว้
ไม่เหตุควรรบั - ส่งคืน                                               
ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ



มาตรา ๑๐๓/๑ 
บัญญัติให้ความผิดตามมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓
 ให้ถือเป็นความฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวล

กฎหมายอาญา



มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐฝูาฝืน
มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๓ ปี 
หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ



ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550
มาตรา 265 มาตรา 266
มาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 มาตรา 
268
มาตรา 265 มาตรา 266 มาตรา 267 มาตรา 
268 และมาตรา 284 วรรคสิบ
มาตรา 269

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,สมาชิกวุฒิสภา,
นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,
ผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

พ้นจากต าแหน่ง
พ้นจากต าแหน่ง
พ้นจากต าแหน่ง

พ้นจากต าแหน่ง

2. พระราชบัญญัติจดัการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2543

นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี พ้นจากต าแหน่ง

3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่เติม (ฉบับที ่2)

กฎหมายท่ีก าหนดการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม ผู้ถูกบังคับใช้และบทก าหนดโทษ (1)



ล ำดับ กฎหมำย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ

๑ มาตรา ๑๐๐ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศก าหนดต าแหน่ง การกระท าของ
คู่สมรสให้ถือว่าเปน็การกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
จ าคุกไม่เกินสาม
ปีหรือปรับไมเ่กิน
หกหมื่นบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

๒ มาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นความผิดฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
จ าคุกไม่เกินสาม
ปีหรือปรับไมเ่กิน
หกหมื่นบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ

กฎหมาย ที่ก าหนดการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม ผู้ถูกบังคับใช้และบทก าหนดโทษ (2)



ล าดับ กฎหมาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทก าหนดลงโทษ

7 ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกประเภท 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช้อ านาจตามมาตรา ๒๘๐ 
ก าหนดให้ทุกหน่วยงานน าเรื่องการการกระท าท่ี
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมซึ่งเป็น๑ ใน ๙ ของค่านิยมหลัก
ท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดไปก าหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งของประมวลจริยธรรมด้วย

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผิดวินัยและถอด
ถอนออกจาก
ต าแหน่งกรณีผู้
ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงและ
นักการเมือง
ระดับชาติ
กระท าผิด
จริยธรรมอย่าง
ร้ายแรง

กฎหมายที่ก าหนดการกระท าที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม ผู้ถูกบังคับใช้และบทก าหนดโทษ (๖)



ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่
หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการดังต่อไปนี้

( ๑ ) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
ด้วยส่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด

( ๒ ) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้                   
หรือกระท าในลักษณะะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่                  
จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๔



รูปปแบบ
ผลประโยชน์ทับซ้อน



กิจกรรม
ที่มี

ความเสี่ยง

การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน
จากการปฏิบัตงิานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
การรับงานนอกหรือการท าธรุกิจที่เบียดบังเวลา
ราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มี
ผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดมิ
การน ารถราชการไปใช้ในกจิธุระส่วนตัวและในหลาย
กรณีมีการเบิกค่าน้ ามันด้วย 
การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว

ข้าราชการประจ า



กิจกรรม
ที่มี

ความเสี่ยง

การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ประจ า
การใช้สิทธใินการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วน ายาไปใชท้ี่
คลินิกส่วนตัว
การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรควิให้แก่
เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ข้าราชการประจ า



กิจกรรม
ที่มี

ความเสี่ยง

การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะ
จัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ 
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรอืการจ้าง
เหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือ
เผยแพรข่้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือ พ้นก าหนดการยื่นใบ
เสนอราคา เป็นต้น

กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง (ต่อ)
ข้าราชการประจ า



กิจกรรม
ที่มี

ความเสี่ยง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัว
จากการเก็งก าไรจากราคาทีด่ิน ทัง้ในรูปของการใช้ข้อมูล
ภายในไปซื้อท่ีดินไว้ก่อน หรอือาจเป็นในรูปแบบที่
ก าหนดที่ตัง้โครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีทีด่ินอยู่เพื่อขาย
ที่ดินของตนเองในราคาที่สงู
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนา
และดูงานกับบริษัทซ่ึงเป็นของสมาชิกขององค์การ
บริหารส่วนทอ้งถิ่นนั้นเอง
นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของ
บริษัทตนเองให้กับเทศบาล

การเข้ามาด าเนินธุรกิจและเป็นคูส่ัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ต่อ)
ข้าราชการประจ า



กิจกรรม
ที่มี

ความเสี่ยง

การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของ
ตนเอง
การใช้งบประมาณราชการท าโครงการพร้อมเขียนปฺายและ
ชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็น
การหาเสียง
การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและ
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝูายบริหารกลับไปมีส่วน
ในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการท าหน้าท่ีในการตรวจสอบ 
และใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความ
ถูกต้องและประโยชน์

การใช้งบประมาณหลวงเพื่ประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียงข้าราชการท้องถิ่น



ตัวอย่างคดีที่เข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
    คดีหมายเลขด าที่ อม.๑/๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑/๒๕๕๐ 
พิพากษาจ าคุกอดีตนายกรัฐมนตรี ๒ ปี เนื่องจากมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐(๑) และมาตรา ๑๒๒ 
วรรคหนึ่ง เพราะขณะที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คู่สมรสได้เข้า
ไปเป็นคู่สัญญากับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
นายกรัฐมนตรี



แนวทางข้าราชการ

ต้องกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง
 ควบคมุไม่ใหผู้้มีสายสัมพันธ์/พวกพ้องน าเอาความสัมพนัธ์

ไปแสวงหาผลประโยชน์ทีม่คิวรได้



ส านักงานคณะกรรมการปฺองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

หน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี



พระราชบัญญัติมาตรการของฝาูยบริหารในการ
ปฺองกันและปราบปรามการทุจริต

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙



ศอตช.
(ส านักงาน 
ป.ป.ท.)

ก ากับ ติดตาม  

ใช้ค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ 

ส่วน
ราชการ



มาตรา ๕๘/๒ 

มาตรา ๕๘/๓ 

เกิดธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

การทุจริตในส่วนราชการลดน้อยลง

หน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิบัติ  หรือการด าเนินงาน ท่ีเป็นเหตุให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน และส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ หรือเป็น
เหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้ ส านักงาน แจ้งให้หัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐน้ัน ทราบ เมื่อได้รับแจ้ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องสั่ง
การให้มีการตรวจสอบและด าเนินการ แจ้งผลการด าเนินการให้ ส านักงาน ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หากจะต้องด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต้อง
ก าหนดระยะเวลาท่ีจะด าเนินการแล้วเสร็จ ให้ ส านักงาน ทราบด้วย

กรณีการด าเนินโครงการใดมีการก าหนดวงเงินสูงเกินที่เป็น
จริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่

การบังคับใช้กฎหมาย ตาม พ.ร.บ. มาตรการฝ่ายบริหารฯ หมวด ๓/๑  



จบการน าเสนอ


