
 

การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  
และประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflicts of Interest) 

 

การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมนิผล 

วนัที่ ๒๘ มนีาคม ๒๕๕๙ 

 

               

นายสุนทร  คงทองสงัข ์ 

นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัพทัลงุ 

เอกสารหมายเลข 2 



หลกัการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  

- เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสัมพนัธ์กบัรัฐ ๒ สถานะ คอืเป็นผู้ใช้
อ านาจรัฐ และเอกชน 

- เจ้าหน้าทีข่องรัฐในฐานะผู้ใช้อ านาจรัฐจะท าอะไรได้ต้องมี
กฎหมายให้อ านาจ 

- ในฐานะเอกชนจะท าอะไรกไ็ด้ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม 



 กฎเกณฑ์ที่ใช้ก ากบัการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  

 เจ้าหน้าที่ของรัฐมีกฎเกณฑ์ทีใ่ช้ก ากบัการปฏิบัตหิน้าที่ ๓ ระดบั  
๑ จริยธรรม  

๒ ประโยชน์ทบัซ้อน และ  

๓ ทุจริตต่อหน้าที ่



ความสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรม ประโยชน์ทับซ้อน และคอร์รัปชัน 

  

 

การทุจริต 

CORRUPTION 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
CONFLICT OF 

INTERESTS 

จริยธรรม 
ETHICS 

ทุกประเทศมีกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจน
ทั้งในด้านของการกระท าและบทลงโทษ 

บางประเทศมีกฎหมายบัญญัติห้าม
กระท าการแต่อีกหลายประเทศไม่มี
กฎหมายบัญญัติข้อห้ามไว้ 

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคนในแต่ละ
สังคม 



คอรัปช่ัน หมายถงึ 
  

1. การเบียดบงัทรัพยข์องทางราชการเป็นของตนหรือเป็นของผูอ่ื้นโดยทุจริต  
2. ใชอ้  านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ  
3. การบอกวา่จะใหท้รัพยสิ์น หรือประโยชน์แก่เจา้พนกังาน  

ความผดิท่ีระบุไวใ้นประมวลกฎหมายอาญา อนัไดแ้ก่ ความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ, 
ความผดิท่ีเก่ียวกบัความยติุธรรม และความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ีในการยติุธรรม ซ่ึงกล่าวง่ายๆ 
คือ การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรชอบไดด้ว้ยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น 
เช่น  
  



ความหมาย : การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในต าแหน่ง

หรือหนา้ท่ี 

 ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัอย่างใดในพฤติการณ์

ที่อาจท าใหผู้อ่ื้นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหนา้ที่ ทั้งที่ตน

มิไดมี้ต าแหน่งหรือหนา้ท่ีนั้น 

 ใชอ้ านาจในต าแหน่งหรือหนา้ที่ 

 เพือ่แสวงหาประโยชนมิ์ควรไดโ้ดยชอบส าหรบั

ตนเองหรือผูอ่ื้น 



ความหมาย : ผลประโยชนท์บัซอ้น  

             (Conflicts of Interest) 

■ ความหมาย คือ ผลประโยชนส่์วนบุคคล กบั   

                            ผลประโยชนส่์วนรวม ขดักนั 

หรือเรียกว่า “การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  
และประโยชน์ส่วนรวม” 

         
ดงันั้น  เจา้หนา้ทีข่องรฐั ซ่ึงมีหนา้ทีร่กัษาผลประโยชนส่์วนรวม  

การปฏิบติัหนา้ทีข่องเจา้หนา้ที ่จึงตอ้งไม่มีผลประโยชนส่์วนตวั

เขา้มาเกีย่วขอ้ง  



หมายถึง  สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็น

นกัการเมือง ขา้ราชการ พนกังานบริษทั ผูบ้ริหาร  มี

ผลประโยชนส่์วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ 

หรือการปฏิบติัหนา้ที่ในต าแหน่งหนา้ที่บุคคลนั้น

รบัผิดชอบอยู่ส่งผลกระทบต่อประโยชนข์องส่วนรวม 

ความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชนส่์วนตน 

และผลประโยชนส่์วนรวม  
“Conflict of Interests (COI)” 



ปัจจยั 3 ประการที่ท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนัระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม  

• บุคคลด ารงต าแหน่งของรฐัทีต่อ้งรบัผิดชอบต่อ

ประโยชนส์าธารณะ 

• เกิดภาวะผลประโยชนส่์วนตนเขา้มาแทรกแซงการ        

ตดัสินใจหรือการใชดุ้ลยพนิจิ 

• เกิดการตดัสินใจเพือ่ประโยชนส่์วนตนมากกว่าส่วนรวม 

 



รูปแบบทัว่ๆ ไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

     1. รบัสนิบน 

    2. คอรร์ปัช ัน่เชงินโยบาย 

    3. ผลประโยชนท์บัซอ้น 

    4. การยกัยอกทรพัยส์นิของรฐั 

    5. เอื้อประโยชนแ์ก่ตวัเอง พรรคพวก หรอืพีน่อ้ง 

      6. จดัท าโครงการท่ีไดผ้ลประโยชนต์อบแทนไม่คุม้               

   ค่าเงนิท่ีลงทุนไป. 



   วิธีการและรูปแบบคอรร์ปัชนั 

          รูปแบบ รอ้ยละ 

1) รบัสินบน 43.9 

2) รบัส่วย รีดไถประชาชน 40.9 

3) คอรร์ปัชนัเชิงนโยบาย 40.3 

4) แต่งตั้งโยกยา้ยขา้ราชการ 40.0 

5) ทุจริตเรือ่งเวลาของขา้ราชการ   

   (เชา้ชามเย็นชาม)  

36.1 



ตวัอย่างคอรร์ปัชนั 
เจา้หนา้ที่เรียกสินบนจากนกั

ธุรกิจ/ประชาชนที่ท าผิด

กฏหมายเพือ่ไม่ใหถู้กปรบั 

เจา้หนา้ทีเ่รียกสินบนจากการ

ก าหนดสเปคเพือ่ใหบ้ริษทั

แห่งหนึง่ชนะการประมูล คอร์รัปชัน COI 



ตัวอย่างคอร์รัปชันที่เกดิจาก COI 
นายกเทศมนตรีก าหนด

สเปค ใหบ้ริษทัก่อสรา้ง

ของตนชนะ การประกวด

งานก่อสรา้งในเทศบาลที่

ตนบริหารงานอยู่ 

ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่วยให้

บริษทัไม่ถูกลงโทษจาก

ความผิดในขอ้หาหนภีาษี 

เนือ่งจากเป็นบริษทัของภรรยา 

คอร์รัปชัน COI 

Corruption + COI 



ตัวอย่าง COI ที่เกดิจากนโยบาย 

รัฐมนตรีก าหนดนโยบายที่

เอื้อประโยชน์ต่อธุรกจิของ

ครอบครัวและพรรคพวก 
คอร์รัปชัน COI 

คอรร์ปัชัน่เชิงนโยบาย 

(Corruption + COI) : 
นกัการเมืองใชอิ้ทธิพลก าหนด

กฎหมายเพือ่ใหพ้รรคพวกทีท่ า

ผิดกฎหมายไม่ถูกลงโทษ 

 



ตัวอย่าง COI แบบแท้จริง 

กรรมการพิจารณาตดัสิน “โครงการ” หรือ “ความผิด

ของบุคคล” ตามใบสัง่ของการเมืองเพราะเกรงถูก

โยกยา้ย/หวงัไดต้ าแหน่งหนา้ที่ 

นกัการเมืองพรรครฐับาลเป็นเจา้ของกิจการ X ขอใหก้รรมการ 
ตั้งค่าธรรมเนียมกีดกนัสินคา้น าเขา้ที่เป็นคู่แข่ง 

คอร์รัปชัน COI 

COI 

บริษทัก่อสรา้งของนายกเทศมนตรีชนะการประมูลงานในเทศบาลทีน่ายก ฯ 

บริหารแต่การประมูลเป็นไปอย่างเทีย่งธรรมและโปร่งใส 

อธิบดีกรมก ากบัธุรกิจการเงินท าหนา้ที่ก ากบัธุรกิจอย่าง

ซ่ือสตัย ์หลงัเกษียณไปท างานกบับริษทัการเงิน A โดยใหข้อ้มูล
ส าคญัทางราชการท่ีตนทราบระหว่างอธิบดี 

ผูบ้ริหารบริษทัยกัษใ์หญ่เป็นกรรมการควบคุมธุรกิจ

ขนาดใหญ่ หรือกรรมการท่ีใหสิ้ทธิพเิศษ แก่ธุรกิจที่ตน

เกีย่วขอ้ง 



รูปแบบของความขดัแยง้กนัระหว่าง 

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ที่พบเห็นบ่อย ๆ  



การรับของขวัญ/รับผลประโยชน ์

ที่เกนิความเหมาะสม 

• บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่

ในปีที่ผ่านมา และปีน้ีเจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กบับริษัทน้ันเป็น

พิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับ

ของขวัญอกี 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน 

เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกบับริษัทเอกชนแห่งน้ัน กช่็วยเหลือให้

บริษัทน้ันได้รับสมัปทาน เน่ืองจากรู้สกึว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับ

ของขวัญมา 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน          

จึงช่วยเหลือลูกของผู้บริหารคนนั้นให้ได้เลื่อนต าแหน่งสงูขึ้น 



การใช้ต าแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กบัตนเอง 

ครอบครัว หรือพวกพ้อง 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท  าให้บริษัทของตนเองหรือบริษัท

ของครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

• เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดจ้างท าสญัญาให้หน่วยงานต้นสงักดัซื้อ

คอมพิวเตอร์ส านักงาน (PC) จ านวน 200 เคร่ือง จากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง 

• การจัดจ้างบริษัทของภรรยาซึ่งด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

ให้เป็นผู้ซ่อมบ ารงุ (Maintenance) ระบบคอมพิวเตอร์ให้
หน่วยงานต้นสงักดั 

• อธบิดีใช้อ านาจให้หน่วยงานในสงักดัซื้อที่ดินของครอบครัวหรือ

พวกพ้องในการสร้างส านักงานแห่งใหม่ 



ตัวอย่างอื่น ๆ ที่เกดิในรปูแบบเดียวกนั 

• สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสยีในฐานะ

ผู้รับมอบอ านาจจากบริษัทห้างร้านในการยื่นซองประกวดราคา 

• สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกล่ีย

ในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้านในกรณงีานจ้างเหมามีปัญหา 

• ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหาประโยชน์แก่ตนเองจาก

การเกง็ก าไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรปูแบบของการใช้ข้อมูลภายใน

ไปซื้อที่กนิไว้ก่อน หรืออาจเป็นรปูแบบที่ก าหนดให้ตั้งโครงการใน

พ้ืนที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่ เพ่ือจะได้ขายที่ดินของตนเองให้แก่รัฐใน

ราคาสงู 



ตัวอย่างอื่น ๆ ที่เกดิในรปูแบบเดียวกนั (ต่อ) 

• องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นท าสญัญาเช่ารถไปสมัมนาและ         

ดูงานกบับริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกขององค์การบริหาร                   

ส่วนท้องถิ่นนั้นเอง 

• นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสนิค้าหรือบริการของ

บริษัทตนเองให้กบัเทศบาล 



การท างานหลังเกษียณ 

เป็นการไปท างานหลงัออกจากงานเดิม  

โดยใชค้วามรู ้ประสบการณ ์หรืออิทธิพลจากที่

เคยด ารงต าแหน่งมารบังาน หรือ 

เอาประโยชนใ์หก้บัตนเองหรือพวกพอ้ง 



ตัวอย่างการท างานหลังเกษียณ 

• ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การด้านเวชภัณฑแ์ละสขุภาพออก

จากราชการไปท างานในบริษัทผลิตหรือขายยา 

• ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ภายหลังออกไปท างานเป็นผู้บริหาร

ของบริษัทธุรกจิสื่อสาร 

• การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปลดเกษียณแล้ว ใช้อทิธพิลจากที่เคยด ารง

ต าแหน่งในหน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคย

ติดต่อประสานงาน โดยอ่างว่าจะท าการติดต่อประสานงาน โดย

อ้างว่าจะท าการติดต่อกบัหน่วยงานรัฐได้อย่างราบร่ืน 



การท างานพิเศษ 

การเป็นที่ปรึกษาและการจา้งงานใหแ้ก่ตนเอง 

รวมถงึการใชต้ าแหน่งสถานภาพ  

การท างานสาธารณะ ในการที่จะเขา้ไปเป็นนายจา้ง

ของภาคเอกชน หรือเป็นเจา้ของตนเอง  

ตลอดจนการใชเ้ครือ่งมือ เครือ่งใชข้องรฐั 

ในการท างานพเิศษภายนอก 



ตัวอย่างการท างานพิเศษ 

• ผู้ตรวจสอบบญัชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท า

บญัชีให้กบับริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศยัต าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่

ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างน้ันเกดิความน่าเชือ

ถอืกว่าบริษัทคู่แข่ง 

• ข้าราชการครทูี่สอนไม่เตม็ที่ในเวลาราชการและต้องการให้

นักเรียนไปเรียนพิเศษกบัตนนอกเวลาราชการ 



การรู้ ข้อมูลภายใน 

การที่เจา้หนา้ที่ของรฐัรูเ้ห็นในขอ้มูลลบั 

ของทางราชการ น าขอ้มูลไปเปิดเผยเพือ่รบั 

สิง่ตอบแทนที่เป็นประโยชนใ์นรูปแบบของเงินหรือ

ประโยชนอ่ื์น ๆ หรือน าขอ้มูลไปเปิดเผยใหแ้ก่

ญาติหรือพวกพอ้งและแสวงหาผลประโยชน ์

จากขอ้มูลเหล่านั้น 



ตัวอย่างการรู้ ข้อมูลภายใน 

 

• เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน         

จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซ้ือที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว

น้ัน   เพ่ือขายให้กบัราชการในราคาที่สงูขึ้น 

• เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐาน (SPEC)           
วัสดุอปุกรณท์ี่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคมแล้ว 

ให้ข้อมูลกบับริษัทเอกชนที่ตนรู้ จัก เพ่ือให้ได้เปรียบใน        

การประมูล 



การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง 

เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
 

• การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน า

โครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ช่ือ        

หรือนามสกุลของตนเองเป็นช่ือของสะพาน 

• การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกดิ

ของตนเอง 

• การใช้งบสาธารณะในการหาเสยีง 



ตวัอย่างรูปแบบพฤติกรรมความขดัแยง้กนัระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ที่พบเห็นบ่อย ๆ 

• การหาประโยชนใ์หต้นเอง 

• การรบัผลประโยชนจ์ากการทีด่ ารงต าแหน่งหนา้ที่ 

• การใชท้รพัยสิ์นของราชการเพือ่ประโยชนส่์วนตน 

• การใชข้อ้มูลลบัของทางราชการ เพือ่แสวงหาประโยชนแ์ก่

ตนเองและพวกพอ้ง 

• การรบังานนอกแลว้ส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงาน          

ทีร่บัผิดชอบ 



ตวัอย่างรูปแบบพฤติกรรมความขดัแยง้กนัระหว่าง

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ท่ีพบเห็นบ่อย ๆ 

• การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน ์      ต่อ

บริษทั 

• การใหข้องขวญั ของก านลั เพือ่หวงัความกา้วหนา้ 

• การช่วยญาติมิตรใหไ้ดง้านอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน   ทีต่น

มีอ านาจ 

• การซ้ือขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชนท์ั้งทีเ่ป็นตวัเงินและ

ประโยชนรู์ปแบบอ่ืน เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงการเลือ่นระดบั ต าแหน่ง 

หรือความดีความชอบพิเศษ 



ตวัอย่าง 
 

โอกาสที่จะเกิดความขดัแยง้กนั 

ระหว่าง 

ผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม 

ของขา้ราชการและเจา้หนา้ที่ของรฐักลุ่มต่าง ๆ 



นกัการเมือง 

กิจกรรม 

ทีม่ี 

ความเสีย่ง 

การรบัเงินหรือผลประโยชนอ่ื์นใด เพือ่แต่งตั้งหรือ

เลือ่นต าแหน่งขา้ราชการข้ึนเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

การใชอ้ านาจหนา้ทีเ่พือ่ใหบ้ริษทัของตนหรือของ

พรรคพวกไดร้บังาน/การจา้งเหมาจากรฐั 

การใชข้อ้มูลของทางราชการเพือ่แสวงหา

ประโยชน ์

การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพอ้งของตนเป็น

กรรมการในหน่วยงานของรฐั โดยเฉพาะอย่างยิง่

องคก์รอิสระทีท่ าหนา้ทีใ่นการก ากบัดูแล 

(Regulartors) สญัญาหรือสมัปทานของรฐั 



ขา้ราชการการเมือง 

กิจกรรม 

ทีม่ ี

ความเสีย่ง 

 

การใชต้ าแหน่งหนา้ทีเ่ลือกผลกัดนั

โครงการทีก่่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่

ตนเอง/ญาติ/พวกพอ้ง 

 

 



ขา้ราชการประจ า 

กิจกรรม 

ทีม่ี 

ความเสีย่ง 

การน าขอ้มูลลบั/ขอ้มูลภายในมาใชห้าประโยชน์

ใหแ้ก่ตนเองหรือพวกพอ้ง 

หวัหนา้หน่วยงานซ่ึงครอบครวัประกอบธุรกิจ

รบัเหมาก่อสรา้งแต่งตั้งใหญ้าติ/คนสนทิ/คนทีม่ี

ความสมัพนัธฉ์นัญาติข้ึนเป็นผูอ้ านวยการกอง

พสัดุ 

การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไ้ดง้านใน

หน่วยงานทีต่นมีอ านาจ 

การรบัผลประโยชนห์รือการเรียกรอ้งสิง่ตอบแทน

จากการปฏิบติังานในหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

ทัว่ไป 



ขา้ราชการประจ า 

กิจกรรม 

ทีม่ี 

ความเสีย่ง 

การรบัผลประโยชนห์รือการเรียกรอ้งสิง่ตอบแทน

จากการปฏิบติังานในหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

การรบังานนอกหรือการท าธุรกิจทีเ่บยีดบงัเวลา

ราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน 

การท างานหลงัเกษียณใหก้บัหน่วยงานทีม่ี

ผลประโยชนข์ดักบัหน่วยงานตน้สงักดัเดิม 

การน ารถราชการไปใชใ้นกิจธุระส่วนตวัและใน

หลายกรณีมีการเบิกค่าน ้ ามนัดว้ย  

การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใชเ้พือ่การ

ส่วนตวั 

ทัว่ไป (ต่อ) 



ขา้ราชการประจ า 

กิจกรรม 

ทีม่ี 

ความเสีย่ง 

การหาผลประโยชนจ์ากความไม่รูใ้นระเบยีบและ

ขอ้มูลของทางราชการของประชาชน  

ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินหวงักา้วหนา้ในอาชีพจึงได้

ร่วมมือและใหค้วามช่วยเหลือแก่นกัการเมืองในการ

กูเ้งินในวงเงินทีสู่งกว่าความเป็นจริง 

ผูบ้ริหารสถาบนัการเงินใชอ้ านาจหนา้ทีใ่ห้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเสนอขายทีดิ่นหรือบา้นพรอ้มทีดิ่น

ในโครงการของตนใหแ้ก่ลูกคา้ของสถาบนัการเงิน  

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบภาษีอากรเลือกใหบ้ริการเฉพาะ

รายทีต่นเองไดร้บัประโยชนจ์ากผูเ้สียภาษีเท่านั้น 

กลุ่มวชิาชพีทีเ่กีย่วกับการ ตรวจสอบ ประเมนิราคาและการจัดซ้ือจัดจา้ง 



ขา้ราชการประจ า 

กิจกรรม 

ทีม่ี 

ความเสีย่ง 

การก าหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคา้ทีจ่ะ
จดัซ้ือจัดจา้งใหบ้ริษทัของตนหรือของพวกพอ้ง

ไดเ้ปรียบหรือชนะในการประมูล 

การใหข้อ้มูลการจดัซ้ือจัดจา้งแก่พรรคพวก/ญาติ 

เพือ่แสวงหาผลประโยชนใ์นการประมูลหรือการจา้ง

เหมา รวมถงึการปกปิดขอ้มูล เช่น การปิดประกาศ

หรือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารล่าชา้หรือ       พน้

ก าหนดการยืน่ใบเสนอราคา เป็นตน้  
 

 

กลุ่มวชิาชพีทีเ่กีย่วกับการ ตรวจสอบ ประเมนิราคาและการจัดซ้ือจัดจา้ง (ต่อ) 



ขา้ราชการประจ า 

กิจกรรม 

ทีม่ ี

ความเสีย่ง 

 

การรบังานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบติั

หนา้ทีป่ระจ า 

การใชส้ิทธิในการเบกิจ่ายยาใหแ้ก่ญาติแลว้น ายาไป

ใชที้ค่ลินิกส่วนตวั 

การรบัประโยชนจ์ากระบบการล็อกบตัรคิวใหแ้ก่

เจา้หนา้ทีห่รือญาติเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงาน 

 

กลุ่มวชิาชีพอิสระ 



ขา้ราชการประจ า 

กิจกรรม 

ทีม่ ี

ความเสีย่ง 

กลุ่มวชิาชีพทีเ่กีย่วกับกระบวนการยุติธรรม 

• การเรียกรบัผลประโยชนจ์ากการอนุญาตใหคื้น 

ของกลาง 
  

กลุ่มวชิาชีพวชิาการ 

• คณะกรรมการตรวจรบัผลงานท าหนา้ทีเ่สมือน

เป็นนายหนา้ใหแ้ก่บริษทัทีป่รึกษา โดยรบั

รายงานผลการศึกษามาพจิารณาก่อนและแกไ้ข

ในประเด็นทีค่าดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืน

ทว้งติง รวมถงึการเขา้ไปแทรกแซงการพิจารณา

ของกรรมการคนอ่ืน 



ขา้ราชการทอ้งถิน่ 

กิจกรรม 

ทีม่ ี

ความเสีย่ง 

สมาชิก/ผูบ้ริหารสภาทอ้งถิน่มาด าเนนิธุรกิจกบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีต่นเองเป็นสมาชิก 

ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ไดจ้ดทะเบยีน) ของ

ผูบ้ริหารสภาทอ้งถิน่เป็นคู่สญัญาหรือรบัเหมากบั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน่เขา้ไปมีส่วนได้

ส่วนเสีย ในฐานะผูร้บัมอบอ านาจจากบริษทัหา้ง

รา้นในการยืน่ซองประกวดราคา 

สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน่เป็นบุคคลร่วม

เจรจาไกล่เกลีย่ในฐานะตวัแทนบริษทัหา้งรา้นใน

กรณีงานจา้งมีปัญหา 

การเขา้มาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 



ขา้ราชการทอ้งถิน่ 

กิจกรรม 

ทีม่ี 

ความเสีย่ง 

ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน่หาประโยชน์

ส่วนตวัจากการเก็งก าไรจากราคาทีดิ่น ทั้งในรูปของ

การใชข้อ้มูลภายในไปซ้ือทีดิ่นไวก่้อน หรืออาจเป็นใน

รูปแบบทีก่ าหนดทีต่ั้งโครงการในพื้ นทีที่ต่นเองมีทีดิ่น

อยู่เพือ่ขายทีดิ่นของตนเองในราคาทีสู่ง 

องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิน่ท าสญัญาเช่ารถไปสมัมนา

และดูงานกบับริษทัซ่ึงเป็นของสมาชิกขององคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถิน่นั้นเอง 

นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคา้หรือบริการ

ของบริษทัตนเองใหก้บัเทศบาล  

การเขา้มาด าเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น(ต่อ) 



ขา้ราชการทอ้งถิน่ 

กิจกรรม 

ทีม่ ี

ความเสีย่ง 

การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเขา้ไปใน

พื้ นทีข่องตนเอง 

การใชง้บประมาณราชการท าโครงการพรอ้ม

เขียนป้ายและช่ือของผูข้องบประมาณ ประกาศ

ใหช้าวบา้นทราบเพือ่เป็นการหาเสียง 

การทีส่มาชิกสภาทอ้งถิน่ซ่ึงมีบทบาทในการ

อนุมติัและตรวจสอบการใชง้บประมาณของฝ่าย

บริหารกลบัไปมีส่วนในการใชง้บประมาณส่งผล

ต่อการท าหนา้ทีใ่นการตรวจสอบ และใช้

วิจารณญาณในการตดัสินใจอนุมติัเอนเอียงจาก

ความถูกตอ้งและประโยชน ์ 

การใชง้บประมาณหลวงเพือ่ประโยชน์ส่วนตนและเพือ่หาเสยีง 



ประชาชน 

กิจกรรม 

ทีม่ ี

ความเสีย่ง 

 

การเสนอใหค่้าน ้ ารอ้นน ้าชา              

ใหแ้ก่เจา้หนา้ทีเ่พือ่แลกกบัการลดัคิวรบั

บริการ 

 

 



แนวทาง:การปฏิบติัตนของขา้ราชการ                                          

เพือ่ป้องกนัการทุจริตอย่างไร 

   1. ไม่ทุจรติ คอืตวัเราไม่ท าทุจรติ ไม่ท าใหเ้กดิความผดิพลาด 

  2. อย่าใหผู้อ้ืน่สงสยัว่าทุจรติ ตอ้งท างานรอบคอบ หาพยาน 

     หลกัฐานเพือ่ยนืยนัความทุจรติ 

  3. อย่าใหค้นอืน่ทุจรติ คอืเราตอ้งป้องกนัมิใหผู้เ้กีย่วขอ้ง 

     กบัเรากระท าการทุจรติ  



การรบัทรพัยส์ินของผูอ่ื้นตามกฎหมาย ป.ป.ช. (ม.103) 

      หา้มมิใหเ้จา้หนา้ทีข่องรฐั รบัทรพัยสิ์น/ประโยชนอ่ื์นใด 

     นอกเหนือจากทรพัยสิ์นหรือประโยชน ์อนัควรไดต้ามกฎหมาย 

    เวน้แต่โดยธรรมจรรยา จาก 

    - ญาติ 

    - บุคคลอ่ืน ไม่เกิน 3,000 บาท 

                (ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยส์นิ                                         

       หรือประโยชนอื์่นใด โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรัฐ พ.ศ.2543) 



การรบัทรพัยสิ์นโดยธรรมจรรยา 

        

           การรบัทรพัยส์ิน หรือประโยชนอ่ื์นใดจากญาติ                           

 หรือจากบุคคลทีใ่หก้นัในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติ                           

 ตามขนมธรรมเนียมประเพณี หรือวฒันธรรม หรือ                                

 ใหก้นัตามมารยาททีป่ฏิบติักนัในสงัคม 



การรบัทรพัยสิ์นจากญาติ 

       1. บพุการ ี

   2. ผูส้บืสนัดาน 

       3. พี ่นอ้ง 

         4. ลงุ ป้า นา้ อา 

       5. คู่สมรส ตลอดจนบพุการ ีผูส้บืสนัดานคู่สมรส 

   6. บตุรบญุธรรมหรอืรบับตุรบญุธรรม 



ทรพัยสิ์นที่เป็นประโยชนอ่ื์นใด 

         การลดราคา 

   การรบัความบนัเทิง 

   การรบัการบริการ 

   การรบัการฝึกอบรม 

   สิง่อ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 



หากมีความจ าเป็นตอ้งรบั                                             

เพราะเพือ่รกัษาไมตรี...จะท าอย่างไร 

      แจง้ผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงเป็นหวัหนา้ส่วนราชการ วินจิฉยั 

   มีเหตุผล รบัได ้– รบัไว ้

   ไม่มีเหตุควรรบั - ส่งคืน                                              

  ส่งคืนไม่ได ้มอบใหส่้วนราชการ 

 



ผูฝ่้าฝืนมีโทษทางอาญา 

 

        จ าคุกไม่เกิน  3   ปี  หรือ 

      ปรบัไม่เกิน  6,000 บาท หรือ 

      ทั้งจ าทั้งปรบั 



ญา 
1. การเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ 
2. การเบิกค่าใช้จ่ายไปรับปริญญา 
3. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์ , ยาและเวชภัณฑ์, รถพยาบาล 
4. แพทย์ กับการจ่ายยา, แพทย์ กับบริษัทยา 
5. ผอ.รพช. น าสิ่งส่งตรวจของคลินิกของตน ไปตรวจใน ร.พ. 
6. ผอ.รพช. ทุจริตการซ่อมรถยนต์ราชการ 
7. การจัดอบรมเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศ 
8. การทุจริตเงินราชการ 
9. การทุจริตการจัดซื้อ/จัดจ้าง  

ตัวอย่างที่พบในกระทรวงสาธารณสุข 




