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ความเป็นมา
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 

ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือการที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซ่ึงมีหลายรูปแบบจนกระทั่ง
กลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด (ส านักงาน ก.พ.)

ความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์
ส่วนตน

ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อน

➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน

- การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

- การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด

- การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post – Employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล

- การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ
ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด



ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

- การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์
จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง

- การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ กลับไป
ใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว

- การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง

ที่มา : http://www.katzenverein.org



ปัจจัยที่ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจาก
การไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมีสาเหตุ
มาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้ 

- มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ

- มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ

- พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย

- มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอด

- โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ 
ยังขาดความเข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ

ที่มา : www.tlcthai.com



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ
ความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความเสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
ได้แก่ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)และระดับความเสี่ยง 
(Degree of Risk) ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ านวนเงินที่ชัดเจนได้

ที่มา : http://prakal-hrknowledge.blogspot.com



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)

1. น้อยมาก (มีโอกาสเกิดขึ้น)ยาก)

2. น้อย (มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง)

3. ปานกลาง (มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง)

4. มาก (มีโอกาสเกิดขึ้นมาก)

5. มากที่สุด (มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า)



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร

1. น้อยมาก (สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ  ครั้ง)

2. น้อย (สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง))

3. ปานกลาง (สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม)

4. สูง (ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง)

5. สูงมาก (ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง)



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ โดยที่

ระดับความเสีย่ง = โอกาสในการเกิดเหตกุารณต์า่ง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณต์า่ง ๆ

(Degree of Risk = Likelihood x Impact)



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม

1 ระดับความเสี่ยงต่ า 1 – 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง

2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 คะแนน เหลือง
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ

ควบคุม

3 ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ส้ม 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่

ในระดับที่ยอมรับได้

4 ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 – 25 คะแนน แดง

ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง หรือ

หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการหยุด ยกเลิก 

เปลี่ยนแปลงกิจกรรม



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) 
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แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

- การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and Disqualification from
Office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศมักก าหนด ได้แก่ 
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น

- การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ (Disclosure of Personal
Interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรก
คือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง



แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)
- การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่

ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถ บ่อนท าลายความเชื่อมั่น
ที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ

- ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post – Office Employment Restriction)
เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential
Information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึง
ป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ในหน่วยงานราชการ
มาแล้ว

ที่มา : http://udonechamber.com



แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

การสร้างการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance)

การมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สาธารณะ (Accountability)

มีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน (Transparency)

การมีหลักการที่แน่นอน
คงเส้นคงวาและเป็นธรรม
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจ (Predictability)

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
(Public Participation)



แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชนท์ับซ้อน (ต่อ)

มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม

การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม

เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
ประชาสังคม

การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไข
ระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน

การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกัน
และปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน

ที่มา : http://www.liga-virtual.com



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

-ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับ ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

- ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

• ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓
ค่านิยมหลักของกรมประมง ข้าราชการกรมประมงต้องรักษาจรรยา โดยมุ่งหมายเป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติ 

ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และค่านิยมหลักของกรมประมง ดังนี้
➢ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
➢ ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ
➢ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
➢ มีความเป็นมิตรและจิตใจบริการที่ดี
➢ มีความยึดมั่นและยืนหยัดต่อการประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง
➢ มีความตั้งใจทุ่มเทและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

• ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

➢ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขณะ

➢ มีการท างานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

➢ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการท างานโดยไม่ย่อท้อเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จให้ได้

➢ มีความยึดม่ันในวิถีชีวิตท่ีพอเพียงอย่างมีความสุข

ที่มา : https://pixabay.com



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

• จรรยาราชการกรมประมง

➢เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง และง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ

➢กล้าปฏิเสธผลประโยชน์ที่เกิดจากความไม่ถูกต้อง ไม่กระท าการใดท่ีไม่ถูกต้องเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง ผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อ
ประชาชนและความมั่งคงของประเทศ

➢บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยจิตส านึกในการให้บริการ อย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรม

➢จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

➢ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาโดยยึดผลลัพธ์ของงานที่เกิดผลดี และเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม



กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)
• จรรยาราชการกรมประมง

➢รับผิดชอบ มีความยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ กล้ารับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง

➢มีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน

➢ขยัน หมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่และฝ่าฝันอุปสรรค มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย

➢ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ด้วยความอุตสาหะ ขยัน ประหยัด ทั้งส่วนตัวและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ที่มา : http://www.lokwannee.com



หน่วยงานที่รับร้องเรียนและขั้นตอนการด าเนินการ
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

สั่งการ

ยุติเรื่องส่งเรื่อง

คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมประมง

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม

ที่น าไปสู่การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม

ไม่ฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม

- โทษทางวินัย

- ว่ากล่าวตักเตือน

- ท าทัณฑ์บน

- ให้รับการพัฒนา

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

(ประมวลเรื่อง สืบสวนและ

สรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  

และความเห็น)

ส่วนราชการภูมิภาค

- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

- ศูนย์ด ารงธรรม

- ประมงจังหวัด

รายงาน ฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการ 
จริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มีอ านาจหน้าที่ในการบังคับ
บัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม



หน่วยงานที่รับร้องเรียนและขั้นตอนการด าเนินการ
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)

หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 
หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยมี
ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านกรมประมง ดังต่อไปนี้
➢ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง
➢หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด
➢ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
➢ศาลปกครอง
➢ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)
➢ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
➢มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

ที่มา : http://www.kch.go.th



                                               
 

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกดิผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests : COI) 

กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests : COI) 

กรมประมง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

1. ความเป็นมา 

 การทุจริตในประเทศไทยมีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ในช่วงที่ผ่านมา ค่าคะแนนอยู่ในระดับต่่ากว่าครึ่งมาตลอดส่งผลถึง
ภาพลักษณ์และดัชนีความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย และจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก่าหนดเป้าประสงค์หลักในการเพ่ิมระดับของ 
ค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) ของประเทศไทยสูงกว่าร้อยละ 50 และเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ดังกล่าว ส่านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ส่านักงาน ป.ป.ช.) ได้น่าเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด่าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) มาใช้ในการประเมินการด่าเนินงานของส่วนราชการ เพ่ือยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะ
สนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่วยงานรัฐยกระดับให้โปร่งใสและ
ต่อต้านการทุจริตในองค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด่าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน การให้ความรู้ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่งเพราะเป็ นการแสวง 
หาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ่านาจในต่าแหน่งหน้าที ่
ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท่าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวมและท่าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดย
ผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการและความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลาง
ผู้ที่จงใจกระท่าความผิดยังพบผู้กระท่าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ่านวนมาก
จน น่าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องที่มีความส่าคัญดังกล่าวข้างต้น ในเกณฑ์ 
การประเมินความโปร่งใสในการด่าเนินของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จึงได้มีการประเมินในด้านการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กร เกี่ยวกับการด่าเนินงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โดยมีการประเมินหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based) ให้มีการด่าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือก่าหนดมาตรการส่าคัญในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาการกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยัง
น่าความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้  มาก่าหนดเป็นคู่มือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมงอีกด้วย 
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2. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร ซึ่งมีอ่านาจหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ในต่าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จ่ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น 
แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด่ารง
ต่าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ่ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ่านาจหน้าที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิด
ขึน้กับประเทศชาติ การกระท่าแบบนี้เป็นการกระท่าที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

2.1.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการ
บริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจาก การ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการ

ด่าเนินงานขององค์กร การก่าหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหารงาน 
2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่อง

งบประมาณการเงินที่ใช้ในการด่าเนินการโครงการนั้น ๆ 
3) ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานทุก ๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

4) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) หรือ (Event 
Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องได้ หรือกฎหมายที่มี
อยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร 

และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้ง การควบคุม ก่ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน 
เป็นต้น 

2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรือ สภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น 

2.1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่า
ให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมี
สถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมี
โอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 
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3. การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท่าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส่าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
อย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกัน ของผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือน่าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง
ในครั้ งนี้  ได้น่ า เอาความเสี่ ยงในด้านต่าง  ๆ มาด่า เนินการวิ เคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO  
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และตามบริบทความ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และสามารถก่าหนดมาตรการแนว
ทางการป้องกันยับยั้งการทุจริตหรือ ปิดโอกาสการทุจริต และเพ่ือก่าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท่าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส่าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 

 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิด
ผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด่าเนินการวิเคราะห์ และ
จัดล่าดับความเสี่ยง โดยก่าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และ
ระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ก่าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา ที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข 
หรือจ่านวนเงินที่ชัดเจนได้ 

3.1.1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดับ โอกาสที่จะเกิด ค าอธิบาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจ่า 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

3.2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบ 
ด้านการด าเนินงาน (บุคลากร) 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท่างานที่ไม่เหมาะสม 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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3.3  ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส่าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก่าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ โดยที่  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

1 ระดับความเสี่ยงต่่า 1 – 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 คะแนน เหลือง 
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี

มาตรการควบคุม 

3 ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ส้ม  
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4 ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 – 25 คะแนน แดง 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการ

หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ภาพที่ 2 ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

 
 

ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่าง ๆ 

(Degree of Risk = Likelihood x Impact) 
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3.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของ
กรมประมง 

เมื่อพิจารณาโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้น่าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และ
ผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดใน
ตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท่าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 

กรมประมง จึงก่าหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจ่านวน 
8 ประเด็น ได้แก่  

- การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
- การท่าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 
- การรับงานพิเศษหรืองานนอกส่วนตัวโดยเบียดบังเวลาราชการ 
- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว 
- การเบิกจ่ายงบประมาณ 
- การใช้ต่าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่เครือญาติ 
- การน่าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
- การท่างานหลังจากออกจากต่าแหน่งหน้าที่สาธารณะหลังเกษียณ 
รายละเอียดปรากฏดังตารางที ่1 
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ตารางท่ี 1  วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง 

 

ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับของขวัญ ของก่านัลจาก
ผู้ประกอบการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ 

1 3 3 -อธิบดีกรมประมงประกาศเจตจ่านง 
ห้ามเจ้าหน้าที่รับของขวัญในโอกาสต่างๆ 
และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง เพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ด ี
 

การใช้ประโยชน์ทับซ้อนระหว่างการ
บังคับใช้กฎหมายกับงานบริการอ่านวย
ความสะดวก เช่น การออกใบรับรอง 
ใบอนุญาต การปลอมแปลงเอกสาร
ประกอบการพิจารณาต่าง ๆ 

1 5 5 -มีคู่มือในการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการ  
-มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
-มีระบบตามมาตรฐานสากล  
-มีการด่าเนินการทางวินัยกับผู้กระท่า
ความผิด 

เจ้าหน้าที่รับสินบนจากผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้ได้บริการที่รวดเร็วขึ้น 

1 5 5 -เปิดช่องทางรับการร้องเรียน 
-แบ่งข้ันตอนในการปฏิบัติงานให้ไม่เอ้ือ
ต่อการให้ผลประโยชน์  
- มีการด่าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง
กับเจ้าหน้าที่ผู้รับสินบน 
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ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ 
(ต่อ) 

หน่ วยงานเอกชนบริ จาคสิ่ งของให้
หน่วยงานราชการเพ่ือหวังประโยชน์
ในทางธุรกิจ 

1 1 1 -ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค
ให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 

การน่าของกลางที่ได้จากการจับกุมหรือ
อยู่ระหว่างการด่าเนินคดี/สิ้นสุดคดีแล้ว
ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 

1 5 5 -ขณะการจับกุม ให้มีการบันทึกภาพ 
เ พ่ือป้องกันการน่ าของกลางไปใช้ 
ก่อนมีการด่าเนินคด ี
-มีการจัดท่าบัญชีควบคุมและมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
รายการ 
- ด่าเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่
กระท่าความผิด 

การพิจารณาอนุญาตไม่ เป็ นไปตาม 
ระเบียบ มาตรฐาน หรือคู่มือ เช่น การละเว้น  
การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือ
คู่มือที่ได้ก่าหนดไว้ 

2 4 8 -มีการก่ากับ ควบคุม และตรวจประเมิน
หรือสุ่มตรวจวิธีการปฏิบัติงาน  
-มีการตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น 
-มีการด่าเนินการทางวินัยกับผู้กระท่า
ความผิด 
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ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

2 การท่าธุรกิจกับตนเองหรือ
เป็นคู่สัญญา 

เจ้าหน้าที่กรมประมงท่าธุรกิจเพ่ือค้าขาย
กับกรมประมง 

1 3 3 -ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่างเคร่งครัด 
-ปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

การก่ าหนดมาตรฐานในสิ นค้ าที่ 
จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนเอง
หรือพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการ
ประมูล รวมถึงการปกปิดข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

1 3 3 -ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่างเคร่งครัด 
-ปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

การเลือกสถานที่ในการจัดกิจกรรม
หรือโครงการ เอ้ือต่อประโยชน์ของตน
หรือพวกพ้อง 

1 2 2 -ปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
อย่างเคร่งครัด 
-ปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
-จัดกิจกรรมในสถานที่ราชการ 

3 เจ้าหน้าที่รับงานเสริมจากภายนอกจน
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ่า 

1 2 2 -ให้มีการกวดขันควบคุม ตักเตือน การ
ท่างานของเจ้าหน้าที่ 



10 
 

ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

การรับงานพิเศษ หรืองาน 
นอกส่วนตัวโดยเบียดบังเวลา
ราชการ 

-กรณีได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือ
อาจารย์ พิ เศษ ที่ ได้รับผลตอบแทน  
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
อนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน
รั ฐวิ สาหกิ จไปสอนพิ เศษในสถาบั น 
การศึกษาของรัฐและเอกชน 

เจ้าหน้าที่กรมประมงไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบการเก็บรั กษาและท่ าลาย
เอกสารราชการ การน่าข้อมูลส่าคัญของ
ทางราชการไปเผยแพร่ 

2 5 10 -ให้ปฏิบัติตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 
ว่าด้วยการเก็บรักษาและท่าลายเอกสาร
ราชการ 
-ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 เจ้าหน้าที่กรมประมงท่าธุรกิจส่วนตัวใน
เวลาราชการ เช่น ขายของออนไลน์ 

3 1 3 -ให้มีการก่าหนดมาตรการกวดขัน
ควบคุม ตักเตือน การท่างานของ
เจ้าหน้าที่ 

เจ้าหน้าที่กรมประมงใช้เวลาราชการไป
รับงานภายนอก ที่ตนเองมีหน้าที่ใน
การออกใบอนุญาต/ใบรับรอง 

3 4 12 -ท่าหนังสือรับรองแสดงถึงการไม่มีส่วน
ได้ส่วนเสียในงานที่ปฏิบัติ 
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ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

การใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานในเรื่อง
ส่วนตัว 

1 1 1 -มีทะเบียนคุมการใช้ข้อมูลการใช้โทรศัพท์
ของทางราชการ (ทางไกล) ในการติดต่อ
ราชการทุกครั้ง 

ใช้พ้ืนที่หน่วยงานราชการ เพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

1 2 2 -ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และระเบียบกรมธนารักษณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้ที่ราชพัสดุ 
-มีการก่าหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ใน
การใช้พื้นท่ี 

เจ้าหน้าที่ใช้รถยนต์ราชการเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัว 

2 5 10 -มีการควบคุมการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด 
-มีการเผยแพร่ค่าพิพากษาของศาล
ปกครองสูงสุด  
 คดีหมายเลขด่าที่ อท.12/2561  
 คดีหมายเลขแดงที่ อท. 33/2561  
-มีการก่าหนดระเบียบกรมประมงว่า
ด้วยการใช้และเก็บรกษารถราชการของ
กรมประมง พ.ศ. 2545 
- มีการด่าเนินทางวินัยกับเจ้าหน้าที่
ผู้กระท่าผิด 
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ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (ตอ่) 

เจ้าหน้าที่ใช้ห้องทดลอง อุปกรณ์ทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

2 2 4 -มีการก่าหนดแนวทางการใช้หอ้งทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 
-มีบันทึกการใช้งาน และควบคุมวัสดุ
วิทยาศาสตร์ 

เจ้าหน้าที่ ที่ท่าหน้าที่น่าส่งเงินรายได้  
ไม่ได้น่าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินภายใน
ระยะเวลาที่ก่าหนด 

2 5 10 -เผยแพร่ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจาก
คลังการเก็บรักษาเงินและการน่าเงิน 
ส่งคลัง พ.ศ. 2551 
-ผู้บังคับบัญชาก่ากับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
-ลงโทษทางวินัย 

เจ้าหน้าที่น่าน้่ามันเชื้อเพลิงของส่วน
ราชการไปขาย หรือน่าไปใช้เพ่ือประโยชน์
ส่วนตน 

2 5 10 -มีใบก่ากับการเบิกน้่ามัน 
-ก่าหนดให้มีการบันทึกการใช้รถยนต์ 
-มีการก่าหนดระเบียบกรมประมง ว่าด้วย
การใช้และเก็บรักษารถราชการของ 
กรมประมง พ.ศ. 2545 
-ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ
ใช้น้่ามันเชื้อเพลิงที่กระทรวงการคลัง
ก่าหนด 
-ด่ า เนินการทางวินั ยกับ เจ้ าหน้าที่
ผู้กระท่าผิด  
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ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

  มอบหมายผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจส่วนตัว 

4 1 4 -ผู้บังคับบัญชาควรมีจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการท่างาน 
-เผยแพร่ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
กรมประมง พ.ศ.2553 

5 การเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดท่าโครงการฝึกอบรม ศึกษา 
ดูงาน ประชุม และสัมมนาเป็นเท็จ และ
ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1 5 5 -ก่ากับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 

การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการไม่เป็นไปตามการ
ปฏิบัติงานจริง 

1 5 5 -ก่ากับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
-ด่ า เนิ นการทางวิ นั ยกับ เจ้ าหน้ าที่
ผู้กระท่าผิด 

6 การใช้ต่าแหน่งหน้าที่เพ่ือ
แสว งหาประ โยชน์ แ ก่ 
เครือญาต ิ

ผู้มี อ่านาจสั่งการให้ออกใบอนุญาต/
ใบรับรอง โดยไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

1 5 5 -มีการก่ากับ ควบคุม และตรวจประเมิน
หรือสุ่มตรวจวิธีการปฏิบัติงาน  
-มีการตรวจร่วมกับหน่วยงานอื่น 
-ท่าหนังสือรับรองแสดงถึงการไม่มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในงานที่ปฏิบัติ 
-ด่ า เนินการทางวินั ยกับ เจ้ าหน้าที่
ผู้กระท่าผิด 

ผู้มีอ่านาจสั่งการให้รับบุคคลเข้าท่างาน
ในหน่วยงานของกรมประมง 

3 1 3 -ปฏิบัติตามระเบียบการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 
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ข้อที่ ประเด็นความเสี่ยง รายละเอียดความเสี่ยง 
โอกาสและผลกระทบ 

การตอบสนองความเสี่ยง โอกาส 
 (1) 

ผลกระทบ 
(2) 

ความเสี่ยง 
(1)x(2) 

8 การน่าโครงการสาธารณะ
ลง ใน เขต เลื อกตั้ ง เ พ่ื อ
ประโยชน์ทางการเมือง 

นักการเมืองเสนอโครงการผ่านกรม
ประมงเพ่ือของบประมาณลงในพ้ืนที่เพ่ือ
หาเสียงเลือกตั้ง 

3 2 6 -มีการก่าหนดแผนการปฏิบัติงาน และ
เปิดเผยโครงการต่อสาธารณชน 
-มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม 
พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 

9 การท่างานหลังจากออก
จากต่าแหน่งหน้าที่สาธารณะ
หลังเกษียณ 

เจ้าหน้าที่ใช้อิทธิพลจากต่าแหน่งเดิมใน
การรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่
เคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างถึงว่า
สามารถท่างานร่วมกับหน่วยงานรัฐได้
อย่างราบรื่น 

2 3 6 -อบรมหลักสูตรก่อนเกษียณ  
 

การท่ากิจการหลังจากพ้นต่าแหน่งหน้าที่
ด้ วยการแสวงหาผลประโยชน์จาก
หน่วยงานเดิมที่เคยปฏิบัติหน้าที่ 

1 1 1 -ปฏิบัติตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล่าดับความส่าคัญ
ของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ส่าหรับปีงบประมาณ 2561 เห็นควรให้เร่งด่าเนินการในข้อที่มี
ประเด็นความเสี่ยงสูงมาก (สีแดง) โดยน่าผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 1 มาก่าหนดมาตรการ วิธีการควบคุม
เพ่ือป้องกัน หรือลดความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดท่าคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึง
ก่าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด่าเนินงานเพ่ือติดตามและประเมินผลต่อไป 

(5),(6), 
(23) 

 
 

(4),(18),  
(22),(27) 

 
 

(3),(8),  
(15),(29) 

 
 

(7),(11),  
(20) 

 
 



                                 
     คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2562 

                             กรมประมง  
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ค าน า 

 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ ท าการศึกษา ค้นคว้า ส ารวจ วิจัย 

วิเคราะห์ ทดลอง ด้านวิชาการทุกสาขาวิชาการของประมงตลอดจนท าการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพที่
เกี่ยวกับการประมงของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ กรมประมง ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่า
ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากร  
ต่าง ๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆด้วย 

ดังนั้น เพ่ือช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น จึงให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการขององค์กร การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในตาแหน่ง
หน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประมง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 
 

คณะผู้จัดท าคู่มือ 
กรมประมง 
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บทท่ี ๑ 
         บทน า 

 
๑.๑  ความเป็นมา 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ  
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสีย ไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือ
แลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

กรมประมง ได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงได้น า
นโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ 
ของสังคม อันจะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
ต่อประเทศชาติต่อไป 

๑.2  ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ 
ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของผู้ด ารงต าแหน่ง  
ทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย
ต่างได้ให้ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest”ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

สารานุกรมวิกิพี เดี ย  (http: //th.wikipedia.org)  อธิบายความหมายไว้ ว่ า  ผลประโยชน์ 
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง  ผู้ให้
นโยบาย หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพ ในบางครั้งรวมถึง 
เรื่องส่วนตัวที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ท าให้เกิดความล าบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับการกระท าที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพที่ท าให้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในการกระท าท่ีเป็นกลางลดลง 

 

http://th.wikipedia.org/
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Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ

ผู้อ านวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้ค านิยามของค าว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ คือ 

องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal Interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ท า
ให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวม 

องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีต าแหน่ง 
หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 

ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริหาร มีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย  จนกระทั่งกลายเป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าว มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงประโยชน์
สาธารณะ แต่เจ้าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก 

        จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ 

๑.3  ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซอ้น แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
๑) การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงิน 
๒) บริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้

งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  
๓) การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self – Dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ท่ีท าให้หน่วยงานท า 
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4)   สัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ

ตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  
๕) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post – Employment) หมายถึง

การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

๖) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

๗) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ 
ในราคาที่สูงข้ึน 

๘) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงาน 
ต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

๙) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork Barreling)  
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพือ่การหาเสียงเลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม  
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่าย
ความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไก หรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

๑.4  ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมา
จากการไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และมี
สาเหตุมาจากพ้ืนฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้  

๑) มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้  

(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตท่ีเห็นว่าขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ 
(๒) ต าแหน่งหน้าที่ราชการสามารถน ามาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีการแยกแยะระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม  
(๓) ทัศนคติและแนวความคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐานสิบ (คือ ไม่แยกแยะ

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอ านาจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนาไม่ทันกับพ้ืนฐานแนวคิดของระบบ
กฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ชัดเจน) 
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๒) มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอ้ือประโยชน์

ให้ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนต าแหน่งให้ โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็นการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น การให้ ผลประโยชน์ หรือต าแหน่งทางการเมือง เป็นต้น 

๓) มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ท าให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ท าให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระท าผิดโดย
สมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้าเป็นประโยชน์ส่วนตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว  

๔) มีความจ าเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ท าให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุ ส่วนหนึ่งนั้น  คือปัจจัยทางสังคม ซึ่งเป็น
ลักษณะ “ตัวกูของกู” อันเป็นค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยมการอยากมี อยากได้ การรักษาหน้าตาและยก
หน้าตาทางสังคม ท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอ านาจมากข้ึน  

๕) โครงสร้างการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบ ยังขาดความเข้าใจ
และระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุด  

ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมายยังไม่
ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ป้องกัน” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระท าหรือคิดท่ีจะกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าท่ีควร 
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บทท่ี 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และด าเนินการวิเคราะห์และจัดล าดับความ
เสี่ยง โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง (Degree 
of Risk) ทั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจ านวน
เงินที่ชัดเจนได ้

ตารางท่ี 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 

ระดับ โอกาส ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 

3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 

4 มาก มีโอกาสเกิดขึ้นมาก 

5 มากที่สุด มีโอกาสเกิดขึ้นประจ า 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร 

ระดับ ผลกระทบ ค าอธิบาย 

1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง 

2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการท างานที่ไม่เหมาะสม 

4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 

5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง 
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 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความส าคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact)      
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) ก าหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ โดยที่  

ภาพที่ 1 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  

ล าดับ ระดับความเสี่ยง ช่วงคะแนน เขตสี มาตรการควบคุม 

1 ระดับความเสี่ยงต่ า 1 – 3 คะแนน เขียว ยอมรับความเสี่ยง 

2 ระดับความเสี่ยงปานกลาง 4 – 9 คะแนน เหลือง 
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมี

มาตรการควบคุม 

3 ระดับความเสี่ยงสูง 10 – 16 คะแนน ส้ม  
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4 ระดับความเสี่ยงสูงมาก 17 – 25 คะแนน แดง 
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง 
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยการ

หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม 

ภาพที่ 2 ตารางระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)  
 5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 1 2 3 4 5 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) 
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บทท่ี 3 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 3.1   แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๑) การก าหนดคุณสมบั ติ ที่ พึ ง ป ร ะส งค์ ห รื อ คุณสมบั ติ ต้ อ งห้ า ม  ( Qualification and 
Disqualification from Office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ  
มักก าหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในสัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น  

(๒) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of Personal Interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้ เป็น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภท 
ที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว 
ก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น 

(๓) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of Conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือบอก 
ถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทา งกฎหมายแต่สามารถ 
บ่อนท าลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธา  
ที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(๔) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ ( Post – Office  
Employment Restriction) เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ 
น าข้อมูลลับ (Confidential Information) ภายในหน่วยงานที่ เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออก 
จากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ 
ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว จ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้  (Enforcement) 
กฎระเบียบ ที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ
เพราะในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่ เกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด าเนินการ  
ตามมาตรการที่เก่ียวข้องต่อไป 
  



  

 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมประมง  
 

8 

 

 
การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ 

ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรม 
เพ่ือให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (Predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกันไม่ล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย  
คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความ
คิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิก
ขององค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรมได้ทัน ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน  
ให้มีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจาก
การเมือง และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรม 
คุณธรรม (Codes of ethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้น าพฤติกรรมไป
ในทิศทางทีถู่กต้องก าหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทาง 
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คุณธรรมจริยธรรมของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด 
สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีจิตส านึกที่เสียสละในการท างานเพ่ือผลประโยชน์
ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 

 3.2    มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว  โดยจะต้อง
นิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่าง ๆ ให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าว
นี้ สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคม
วิชาชีพต่าง ๆ มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน  สมาชิกของแต่ละกลุ่ม
วิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง  ข้าราชการ และผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆเป็นสิ่ งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ ง  
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีต าแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้น
ควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ 

ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม  โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้ แก่ สมาชิ กของสมาคมวิ ช าชี พ เ พ่ื อ เ สริ มสร้ า งความรู้ ค ว าม เข้ า ใ จ  การอภิปรายถก เ ถี ย ง 
เพ่ือก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อ่ืนมิให้กระท าการอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทั บซ้อนหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 

ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening The Arena of Civil 
Society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่เป็นอิสระในการ
ด าเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีจิตส านึกที่เสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอ านาจต่อรองสูงดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุล
อ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถ
ยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 

ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพ่ือให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม   
การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ 
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กระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่าง  ๆ  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาลยุติธรรม  
โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมใน
การท างาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูก
แทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการท างานที่สามารถวัด
และประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 4 
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
4.๑   แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๑) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)  

เมื่อบุคคลผู้ใดก็ตามมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเมื่อมีความประสงค์ 
เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เช่น ต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การเตรียมการก่อนเข้าสู่ต าแหน่งจึงมีความส าคัญยิ่ง การไม่เตรียมความพร้อมจะท าให้
บุคคลนั้น มีสภาพปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วนตนไว้เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกอบ
อาชีพบางอย่างที่ได้กระท าไว้กับรัฐ หรือการอยู่ในฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจการค้าของเอกชนที่ท าไว้ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามกระท าหรือห้าม ด าเนินการ เมื่อบุคคลนั้นได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น  
เมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ จึงเป็นต้นเหตุของการกระท าผิดกฎหมายและจะส่งผลร้ายต่อเจ้ าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
เช่น การต้องพ้นจากต าแหน่ง การได้รับโทษจ าคุกหรือทั้งจ าท้ังปรับ เป็นต้น  

ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบ ตนเอง 
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการด าเนินกิจการใด ๆ บ้าง เมื่อครั้งที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่
ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็น
กรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง  ๆ ว่ามีหรือไม่
อย่างไร และต้องส ารวจกิจการต่าง ๆ ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบว่าก่อนเข้าสู่
ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตนเอง และคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้อง ด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ท าการค้า การท าธุรกิจนั้น ๆ อย่างไร เมื่อไร ภายในก าหนด ระยะเวลาอย่างไร 

๒) การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญา ที่ได้ท ากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐนั้นมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือด าเนินคดี การห้ามรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน  
ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

(๒) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย การท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีความส าคัญ หากไม่สามารถ
ท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้เข้าใจ ในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง 
หรือในกรณีที่คู่สมรสได้กระท าโดยความเลินเล่อ พลั้งเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการด าเนินกิจการที่เป็น 
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(๓) การต้องห้ามตามกฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การด าเนินกิจการของคู่สมรสนั้น จะน ามา

ซึ่งภัยและโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมาย บัญญัติเป็นความผิดไว้ 
แต่หากปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการด าเนินกิจการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรสด าเนินกิจการต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
ห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษ ทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะถูกระวางโทษจ าคุก
หรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ แล้วแต่กรณี 

ดังนั้น การท าความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพ่ือให้รู้ถึงข้อห้ามกระท าของเจ้าหน้าที่
ของรัฐและข้อห้ามมิให้ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ๆ ทั้งนี้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเพิกเฉยหรือละเลยมิได้ 

๓) การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้าม
ด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีก เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ต าแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย  

4.2   กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  

เจตนารมณ์  
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้อง
ตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าหน้าที่ถือว่า
เป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กร
ภาครฐัยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้  
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

- ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับให้ที่พักการ
เดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ
และเงินเป็นต้น  

- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ ( Intangible Gifts and Benefits)หมายถึง สิ่ง
ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืน ๆ  
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เราจะจัดการอย่างไร  
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ  
๑) เราควรรับหรือไม่  

ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมี
ค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
ต่อประชาชน  

(๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ  
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการ
รับสินบน  

➢ การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรือไม่  
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างาน

ในอนาคต 
➢ ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น

พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

(๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ 

 
“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชนน์ั้นจะมีค่าเพียงเลก็น้อยก็ไมค่วรรับ  

เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ  
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆจะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท า ให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคม
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ 
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ  
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๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  
(๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/ องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้ – รับกับองค์กรหรือบุคคล
ที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมี
กระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

(๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ ยึดใบอนุญาต ฯลฯ  
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า หน่วยงานของท่านมิได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ  

หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด  โดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  

 
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ  

- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น  ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร 
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  

- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด า รง
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้
เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ  

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 
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- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง

กลุ่มเพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า  ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ)  

๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  
(๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
(๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา

ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่  
(๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน

ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
 

          4.๓   หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษ 
ทางอาญาด้วย  

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ 
หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา  ๑๐๓ หา้มมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย  
หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนด 

การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง  
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ข้าราชการ  

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ  
๑) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า

ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
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๒) การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน รับจ้าง รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรม
การท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติ
หน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 
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บทท่ี 5 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 
๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 

๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย  

๒) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดว่า โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
3.1) ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้ 
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

3.2) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง  

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  
 

(๓) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
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ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระท าดังกล่าวไว้

ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืน ในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  

ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับ
ประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

3.3) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

(๒) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือการกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญา ซึ่ง

ตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือประมวลจริยธรรมนี้ 

๔) ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ 
4.1)  ค่านิยมหลักของกรมประมง ข้าราชการกรมประมงต้องรักษาจรรยา โดยมุ่งหมายเป็น

ข้าราชการที่ดี มีเกียรติ ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และค่านิยมหลักของกรมประมง ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(๒) ปฏิบัติราชการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
(๓) มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(๔) มีความเป็นมิตรและจิตใจบริการที่ดี 
(๕) มีความยึดมั่นและยืนหยัดต่อการประพฤติแต่ในสิ่งที่ถูกต้อง 
(๖) มีความตั้งใจทุ่มเทและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 
(๗) มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขณะ 
(๘) มีการท างานเป็นทีม การบูรณาการ และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
(๙) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและมีพลังทุ่มเทในการท างานโดยไม่ย่อท้อเพ่ือให้งาน

ประสบความส าเร็จให้ได้ 
(๑๐) มีความยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียงอย่างมีความสุข 
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4.2)  จรรยาราชการกรมประมง ข้าราชการกรมประมงต้องประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) เปิดเผยหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติ 
(2) งานตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึง และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้ประชาชน

สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 
(3) กล้ าปฏิ เสธผลประโยชน์ที่ เกิ ดจากความไม่ ถู กต้ อง ไม่ กระท าการใ ดที่ 

ไม่ถูกต้องเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เป็นความลับ เพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้
ตนเอง ผู้อื่น หรือเป็นภัยต่อประชาชนและความม่ังคงของประเทศ 

(๔) บริการประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ด้วยจิตส านึกในการให้บริการอย่างซื่อสัตย์ 
ยุติธรรม 

(๕) จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(๖) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลาโดยยึดผลลัพธ์

ของงานที่เกิดผลดี และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
(๗) รับผิดชอบ มีความยุติ ธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้ รับมอบหมายและ             

กล้ารับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง 
(๘) มีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
(๙)   ขยัน หมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่และฝ่าฝันอุปสรรค มุ่งมั่น

ในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน ด้วยความอุตสาหะ ขยั น 
ประหยัด ทั้งส่วนตัวและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และบทลงโทษ 

 

ล าดับ กฎหมาย ค าอธิบาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๓) 
มาตรา ๑๒๓/๒  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ 
หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่น
โดยมิชอบ เพื่อกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดในต าแหน่งไม่
ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้า
ปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง 
สี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 
 

ห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้มตี าแหน่งหน้าท่ีเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

ร ะ ว า ง โทษจ า คุ ก ตั้ ง แต่ ห้ าปี   
ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
แ ล ะ ปรั บตั้ งแต่ หนึ่ งแสนบาท 
ถึง สี่แสนบาทหรือประหารชีวิต 
 

 มาตรา ๑๒๓/๓  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศกระท าการ
หรือไม่กระท าการอย่าง ใดในต าแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับ
แต่งตั้งในต าแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือ
จ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
 

ห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้มตี าแหน่งหน้าท่ีเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาทหรือประหารชีวิต 
 

 มาตรา ๑๒๓/๔  ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่ 
จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิด
กฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระท าการหรือไม่กระท า
การในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่รับ
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน ์
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

ระวางโทษจ าคุกตั้ งแต่ห้าปีถึ ง 
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิตและ
ป รั บ ตั้ ง แ ต่ ห นึ่ ง แ ส น บ า ทถึ ง 
สี่แสนบาท 
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ล าดับ กฎหมาย ค าอธิบาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

 

มาตรา ๑๒๓/๕  ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ 
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระท าการ 
ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

บุคคลใดเรียก รับ หรือยอมรับทรพัย์สินหรือ
ผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระท า
ทุจริตหรือผิดกฎหมาย 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 
 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 

          ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระท าไปเพื่อประโยชน์ของนิติ
บุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่
เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระท าความผิดนั้น นิติบุคคลนั้น 
มีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ 
ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ท่ีได้รับ 
         บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้
หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่ง
กระท าการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอ านาจหน้าที่
ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม 
 

บุคคลใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะใหท้รัพย์สินหรือ
ผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าหรือไม่
กระท าหรือประวิงเวลา 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 
 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 
 

2 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
มาตรา ๑๐๐  ห้ามมิให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดด าเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้  

(๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 

ห้ามเจ้าหนา้ที่ของรัฐด าเนินการ 
(๑) เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนไดเ้สียในสญัญา

ที่ก ากับหน่วยงานของรัฐที่ตนเองมีอ านาจ 
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ี
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ง  
( ปั จ จุ บั น ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
นายกรั ฐมนตรี รั ฐมนตรี )  การ
กระท าของคู่สมรสให้ถือว่าเป็น
การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

เป็นความผดิฐานทุจรติต่อหน้าที่   
จ าคุกไมเ่กินสามปีหรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 
วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดพิสูจนไ์ด้ว่าตนมิได้รูเ้ห็น 
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของ
ตนด าเนินการตามมาตรา 100 
วรรคหนึ่งให้ถือวา่ผู้นั้นไม่มีความผดิ 
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      (๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้า
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าท่ีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคมุ 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว  

(๔)  เข้าไปมีส่วนได้เสยีในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดย
สภาพของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความ
มีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

     เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

     ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่
สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 

(2)ห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในฐานะที่
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ตนเอง
ก ากับดูแลควบคุมตรวจสอบ 
 
(3)ห้ามเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เข้า
รับสัมปทานกับรัฐ อันมีลักษณะผูกขาด 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือคู่สมรสเข้าไปมีส่วนได้
ส่ วนเสีย เป็นกรรมการ ที่ ปรึกษา ตั วแทน 
พนักงาน ลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลหรือควบคุมตรวจสอบโดยธุรกิจนั้นมี
ความขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการ หรือมี
ความกระทบต่ออิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

    ข้อ 3  ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าใน
สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(3)  ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งน้ันๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย  

 
ข้อ 3  ข้าราชการต้องวางตนและการกระท าใน
สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ต้องรายงานการด ารง
ต าแหน่งในนิติบุคคลต่อหัวหน้าส่วนราชการ หาก
การด ารงต าแหน่งน้ันขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
 

 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้ างในสั งกั ด
ราชการพลเรือน 

 

 
ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ต าแหน่ง กรณีผู้ด ารงต าแหน่ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระท าผิดจริยธรรม
อย่างร้ายแรง 

 

     ข้อ 5  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์
ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา
ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ี 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการ
กระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
 

ข้อ 5  ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที่ ได้แก ่

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบ
ดุลพินิจ 

(๒) ไม่ใช้เวลา เงิน ทรัพยส์ิน บุคคลากร
ของทางราชการไปใช้ประโยชนส์่วนตน 

(๓) ไม่ปฏิบตัิตัวให้เกดิความสงสัยว่าจะขัด
กับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผดิชอบ 

(๔) ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
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 (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ใน
กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ  หรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือช้ีขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

   

 ข้อ 6  ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดังนี ้

(1)  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลัง
ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกบั
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา 
หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
    (3)  ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ไม่เสนอหรืออนุมตัิโครงการ หรือท านิติกรรม
สัญญา เพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอืน่ได้รับ
ประโยชน์  
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ข้อ 7  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 

(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และ
ต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
    (5)  ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้
ช่ือบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพยส์ินของตน 
     ข้อ 8  ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็น
กลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
   (5)  ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก  
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่
เห็นแก่หน้าผู้ใด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     ข้อ 8  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
เป็นกลาง ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพี่
น้อง พรรคพวก หรือผู้มีบุญคุณ 
 

  

 

     ข้อ 9  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า
และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ 
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ 
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
     (1)  ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อัน
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 

     ข้อ 9  ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยขอ้มลู
ข่าวสาร 
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4 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เรื่อง หลักเกณฑก์ารรับ ทรัพย์สนิหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ 
           อาศัยอ านาจตามมาตรา 103 แห่ง พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคล นอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  (๑) 
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตาม
จ านวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป  (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการ รับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  (๓) รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้
มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่
ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้อง 
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้น ไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าท่ี ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที   
 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ม าแ ล้ ว ไ ม่ ถึ ง ส อ งปี รั บ
ผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินอันควรได้ หรือรับทรัพย์สินที่มีมูลค่า
เกิน 3,000 บาท หากเกินต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐมาแล้ว
ไม่ถึงสองป ี
 

มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ฝ่ า ฝื นบทบัญญั ติ ม าตร า  100 
มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง 
ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ  กรณีความผิดตามมาตรา 
100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของ
รั ฐผู้ ใดพิสูจน์ ได้ว่ าตนมิ ได้รู้ เห็น 
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน
ด าเนินการตามมาตรา 100 วรรค
หนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
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ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ ไม่ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือมีราคา หรือมี มูลค่ามากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ 
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ น้ันสังกัด โดย
ทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และ สมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือ
สถาบันหรือ องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน ทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที  ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  เมื่อได้ด าเนินการ
ตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูน้ั้น ไม่เคยไดร้บั 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธาน กรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด ารง  
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 ต าแหน่งที่ ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี  อ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตาม
วรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียด
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรอืประธานสภาท้องถิน่ 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง  
 

   

5 ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ.2544 
ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีสว่นเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิ
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี ้

(1) ก าหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคหรือบคุคลอื่นจะไดร้ับ ซึ่งมิใช่ประโยชน์
ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว ้

(2) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูล
ค่าที่แน่นอน เว้นแต่โดยสภาพมีความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวน
เงินท่ีแน่นอน เช่น การจ าหน่ายบตัรเข้าชมการแสดงหรือการเข้าร่วม
การแข่งขัน เป็นต้น การกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการบังคับให้บุคคลใดท า
การเรีย่ไรหรือบรจิาค หรือกระท าการในลักษณะที่ท าให้บุคคลนั้น
ตกอยู่ในภาวะจ ายอม ไมส่ามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไม่ช่วย
ท าการเรี่ยไร หรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

(3) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท าการเรีย่ไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับ
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 
 

- ห้ามไม่ให้เรี่ยไรหรือเข้าไปมสี่วนเกีย่วข้องกับการ
เรี่ยไร ห้ามก าหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคจะไดร้ับ 
ห้ามก าหนดมูลค่าที่จะต้องบริจาค ห้ามบังคับให้
บุคคลอื่นท าการเรี่ยไร่หรือบริจาค 
- ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ห้ า ม สั่ ง ก า ร ข อ ร้ อ ง ใ ห้
ผู้ใต้บังคับบัญชาออกท าการเรี่ยไร 

หน่วยงานของรัฐ 
 

ผิดวินัย 
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6 ประกาศกรมประมง เรื่อง การใหข้องขวัญแกข่้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 
หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560  
       ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 มกราคม 2540 
ข้อ 1 ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควร
ส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้ ให้
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการช้ันผ็ใหญ่ในสังกัดกรม
ประมงและผู้บังคับบัญชาด้วย 
ข้อ 2 ให้งดการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใด ๆ 
ของส่วนรวม เพื่อการจัดหาของขวัญโดยเด็ดขาด 
 

ห้ามให้ของขวัญผู้บังคับบัญชา บุคลากรกรมประมง ผิดวินัย 

7 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๓ ในการจัดซื้อจัดจ้าง  ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้
มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น 
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง  หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
การจัดซื้อจัดจ้าง  แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ  
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

ผู้ที่มีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผูม้ีส่วนได้เสีย
กับการจัดซื้อจดัจ้าง 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่
หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ด า เนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  
จั ด จ้ า งห รื อก ารบริ ห ารพั สดุ   
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
ในการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งหรื อการ
บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวง  ระเบี ยบ  หรือ
ประกาศที่ อ อกต ามความ ใน
พระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริ หารพั สดุ ตามพระราช 
บัญญัตินี ้ 

 
 



  

 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมประมง  
 

30 

ล าดับ กฎหมาย ค าอธิบาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

    

กฎกระทรวง  ระเบียบ  หรือประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
นี้ โดยทุจริต  ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  หรือปรับตั้ง
แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ ใดเป็นผู้ ใช้
หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดตามวรรคหนึ่ง  ผู้นั้นต้อง
ระวา ง โทษตามที่  ก าหนด ไว้
ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๒๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย
ตามมาตรา  ๓๑  หรือค าสั่งของ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา  ๔๕  และคณะกรรมการ
วิ นิ จ ฉั ย ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พิจารณาอุทธรณ์  แล้วแต่กรณี  
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอนั
สมควร  ผู้นั้นมีความผิด ฐานขัด
ค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาให้ด าเนินคดีแก่ผู้
นั้นต่อไป 

 
 
 
 
 



  

 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมประมง  
 

31 

 
ล าดับ กฎหมาย ค าอธิบาย ผู้ถูกบังคับใช้ บทลงโทษ 

8 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560  
ข้อ 4. ด้านวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร  

- มีมาตรการเด็ดขาดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน โดยให้เจา้หน้าท่ีถือปฏบิัติอย่างเคร่งครัด  

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ตาม
หลักนิติธรรม ภาระรับผดิชอบ โดยยึดหลักความถูกต้อง 
และความซื่อสัตย ์

- ให้ความส าคญักับการปฏิบัตติามแผนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์กรโดยยึดหลักนิติธรรม 

ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มตรวจสอบ ถ่วงดุล การบริหารงานให้เกิด
ความถูกต้องโปร่งใสในองค์กร 

บุคลากรกรมประมงต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560  
 

บุคลากรกรมประมง ผิดวินัย 

9 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐  เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐผู้ใดซึ่งมีอ านาจหรือหน้าที่
ในการอนุมัติ การพิจารณาหรือการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเสนอราคาครั้งใด รู้หรือมีพฤติการณ์ปรากฏแจ้งชัดว่าควรรู้ว่า
การเสนอราคาในครั้งนั้นมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ละเว้นไม่ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับการ
เสนอราคาในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระท าความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท 
 
 

 
 
ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่หรืออ านาจใน
การอนุมัติ หรือพิจารณาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
เสนอราคา 
 
 
 
 
 
 

 
 

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 

 
 
มี ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระ ร าชบัญญั ติ นี้  ล ะ เ ว้ น ไม่
ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา
ในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบ
ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 
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มาตรา ๑๑  เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานของรัฐผู้ ใด หรือผู้ ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานของรัฐผู้ใด โดยทุจริตท าการออกแบบ 
ก าหนดราคา ก าหนดเง่ือนไข หรือก าหนดผลประโยชน์ตอบแทน อัน
เป็นมาตรฐานในการเสนอราคาโดยมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการ
เสนอราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสนอราคารายใด
ได้มีสิทธิเข้าท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เป็นธรรม หรือเพื่อ
กีดกันผู้เสนอราคารายใดมิให้มีโอกาสเข้าแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

ห้ามทุจริตในการออกแบบก าหนดราคา เง่ือนไข 
โดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม 

เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐ 
 
 

มี ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด ต า ม
พระ ร าชบัญญั ติ นี้  ล ะ เ ว้ น ไม่
ด าเนินการเพื่อให้มีการยกเลิกการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา
ในครั้งนั้น มีความผิดฐานกระท า
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบ
ปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาท 

 
10 มาตรา ๑๒  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐผู้ใดกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกระท าการใด ๆ โดยมุ่งหมายมิให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออ านวยแก่ผู้เข้าท าการเสนอ
ราคารายใดให้เป็นผู้มีสิทธิท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีความผิด
ฐานกระท าผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทถึง 
สี่แสนบาท 
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บทท่ี 6 
หน่วยงานที่รับร้องเรียนและขั้นตอนการด าเนินการ 

กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซอ้น 
 

6.๑  ขั้นตอนการด าเนินการกรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

กรณีข้อสงสัยหรือทักท้วงว่ามีการกระท าที่ เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ ให้ข้าราชการยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมของกรมประมงพิจารณาเมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น 

ขั้นตอนและกระบวนการด าเนินการ ดังนี้ (ภาพที่ 1) 
๑) เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมประมงคนใดมีพฤติกรรมที่น าไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมของ
กรมประมงพิจารณาได้  

๒) เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมของกรมประมงและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว
จะสั่งการไปยังกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมให้ด าเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและ
ความเห็นต่าง ๆ แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน 

๓) หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้า
ส่วนราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ท าทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหาก
วินิจฉัยแล้วการกระท านั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง 

๔) ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ แล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมของกรมประมง เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน 

หรือการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้สงัเกต : หากมกีารรอ้งเรยีนไปทีค่ณะกรรมการจรยิธรรม คณะกรรมการจรยิธรรมต้องส่งเรือ่งให้หวัหน้า
ส่วนราชการ เนือ่งจากคณะกรรมการฯไมม่อี านาจหน้าทีใ่นการบงัคบับญัชาสัง่การกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สั่งการ 

ยุติเรื่อง ส่งเรื่อง 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ ากรมประมง 

เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ที่น าไปสู่การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือมีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

ไม่ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

- โทษทางวินัย 
- ว่ากล่าวตักเตือน 
- ท าทัณฑ์บน 
- ให้รับการพัฒนา 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและ

สรุปข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมาย  
และความเห็น) 

 

ส่วนราชการภูมิภาค 
- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 
- ศูนย์ด ารงธรรม 
- ประมงจังหวัด 

รายงาน ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

หัวหน้าส่วนราชการ 
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6.๒  หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน กรณีเม่ือพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ 

ทับซ้อนของกรมประมง 
หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะน าไปสู่การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่หรือ 

มีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ โดยมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านกรมประมง ดังต่อไปนี้ 

๑) ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกรมประมง 

ที่อยู่: ตู้รับเรื่องร้องเรียน ชั้นที่ 1 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ส านักงานเลขานุการกรม
ทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 1116 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ 10903 

โทรศัพท์: 02 562 0546 สายด่วน 02 562 0600 โทรสาร 02 562 0534 

เว็บไซต์: www.fisheries.go.th/dof 

 หัวข้อแจ้งเรื่องร้องเรียนราชการใสสะอาด หรือ หัวข้อกระดานถาม-ตอบ 

๒)   หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระท าความผิด 
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมของกรมประมงหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ต้นสังกัด 

๓)   ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ที่อยู่: ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสน

ภักดี (อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์: 0 2141 9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0 2143 8341 

เว็บไซต์: http://www.ombudsman.go.th 

๔)   ศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ที่อยู่: กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 

โทรศัพท์: 0 2222 1141 ถึง 55  สายด่วน โทร. 1567 

เว็บไซต์: http://www.damrongdhama.moi.go.th 

๕)   ศาลปกครอง 
ที่อยู่: เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

10210 
โทรศัพท์: 0 2141 1111  สายด่วน โทร. 1355 

เว็บไซต์: http://www.admincourt.go.th 

6)    ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ที่อยู่: เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ  

ตู้ ปณ. 100 เขตดุสิต กทม.  
โทรศัพท์: 0 2528 4800-4849 

เว็บไซต์: https://www.nacc.go.th 

http://www.admincourt.go.th/
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7)    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ที่อยู่: ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์: 0 2271 8000 

เว็บไซต์: http://www.oag.go.th 

8)    มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
ที่อยู่: 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์: 0 2547 1711 

เว็บไซต์: http://www.fact.or.th 
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