
การดําเนนิการเพื�อจดัการความเสี�ยง
การทจุรติของสาํนักงานปลัด

กระทรวงการคลัง



 
 

 
 

การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วยงานระดับกรม ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ/กิจกรรม/แนวทาง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีประกาศเรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift 

Policy)   เ พ่ื อรณรงค์ ให้ ข้ า ร าชการและ เจ้ าหน้ าที่ ส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลังทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

 โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโล่ผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ  

สถานะการด าเนินการ 
จัดการความเสี่ยง 
 

  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง 
  เริ่มด าเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน 
  ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม 
  เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)  
......................................................................................  

ผลการด าเนินงาน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต 
 ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีประกาศเรื่อง งดรับของขวัญ (No Gift 

Policy)  เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระท าอันอาจมีผลต่อ
ดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือ



 
 

 
 

ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีการเวียนหนังให้หน่วยงานในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังทราบ และติดข้อความประชาสัมพันธ์ 

 โครงการการคัดเลือกและพิธีมอบโลผู่้ประพฤตปิฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตกระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจัดพิธีมอบโล่แก่ผู้
ได้รับการคัดเลือก จ านวน 9 ราย ในวันสถาปนากระทรวงการคลัง 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

 จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
เช่น 

 Infographicผู้ประพฤตปิฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตยส์ุจริตส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๖4 Infographic ๙ พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้า
ข่ายผลประโยชน์ทบัซ้อน ในจลุสารครอบครัวคนคลัง ฉบบัที่ ๕๒ ต.ค. ๒๕๖๓ 

 บทความ ITA ๒๕๖๓การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในนิตยสารคนคลัง ฉบับที่ ๑๘๕ พ.ย.๒๕๖๓ 

 Infographic  เทศกาลแห่งการให้และรับของขวัญจะรับอย่างไรไม่ให้เกิด
ผลประโยชน์ทบัซ้อนในจุลสารครอบครัวคนคลัง ฉบับที่๕๔ ธ.ค.๒๕๖๓ 

 บทความ การให้ - รับของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๔ อย่างไร ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
ในนิตยสารคนคลัง ฉบับที่ ๑๘๖ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

 Infographic Happy valentine รักและซื่อสัตย์ในหน้าที่ราชการ ฉบับที่๕5 
ก.พ.๒๕๖๓ 

 บทความ Happy valentine รักและซื่อสัตย์ในหน้าที่ราชการ ในนิตยสารคนคลงั 
ฉบับที่ ๑๘8 ก.พ. ๒๕๖4 

 บทความดชันีรบัรู้การทุจริตไทยได้ 36 คะแนน อนัดับที่ 104 ของโลก ฉบับที่ 
๑๘9 มี.ค. ๒๕๖4 

 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการคลัง เป็นผู้รับผดิชอบหลักในการ
รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต การรับหรือให้สินบนทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางการ
รับแจ้งเร่ืองร้องเรียนการทุจริต ดังนี ้

 ติดต่อด้วยตนเอง ที่ศนูยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง 

 ทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลงั  แขวงสามเสนใน  เขต
พญาไท  กรุงเทพฯ 10400 

 ทางอีเมล์ acoc.mof@gmail.com 
ทางเว็บไซต์ www.mof.go.th หัวข้อการร้องเรียนการทุจริตโทรศัพท์ 
02 126 5800 ต่อ 2627, 2567, 2632, 2559 

https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&sxsrf=ALeKk02jjmwgcCiWy0KAhhipIwrHeu290Q:1615454091999&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XBhnSMMRwr87_M%252Cp7i5q-Ue4vYY-M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSgEwUgcLRTL-ZBR8_N_TXR9QeQlg&sa=X&ved=2ahUKEwi6rre686fvAhU87HMBHaYECxwQ9QF6BAgIEAE#imgrc=XBhnSMMRwr87_M
https://www.google.com/search?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90&sxsrf=ALeKk02jjmwgcCiWy0KAhhipIwrHeu290Q:1615454091999&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=XBhnSMMRwr87_M%252Cp7i5q-Ue4vYY-M%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSgEwUgcLRTL-ZBR8_N_TXR9QeQlg&sa=X&ved=2ahUKEwi6rre686fvAhU87HMBHaYECxwQ9QF6BAgIEAE#imgrc=XBhnSMMRwr87_M
mailto:acoc.mof@gmail.com
http://www.mof.go.th/
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ข้อมูลจากหลักเกณฑ์การรับทรพัย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563



 

 

ผลประโยชน์ทับซอ้น หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนและผลประโยชน์

สว่นรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจบุันที่เป็นบ่อ

เกิดของปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับที่รนุแรงขึ้น และยังสะทอ้นปัญหาการขาดหลัก

ธรรมาภบิาลและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศ 
 

พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต 

พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2563) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ในองคก์รอิสระ 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ทางการเมือง 

นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ส.ส. ส.ว. 

 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ระดบัสงู 

เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งมาจาก
การที่เจ้าพนักงานของรัฐได้รับมอบอ านาจจากรัฐให้มีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต การให้สัมปทาน
และลงนามในสัญญาต่างๆ รวมถึงอ านาจในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

มาตรา 

126 

 

 

 

มาตรา 127 

 

มาตรา 126 มาตรา 128 

 

 

 

 

 
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร 

นายกเมืองพทัยา  

นายกองคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด 

นายกเทศมนตรี  

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

 

 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

และรวมถึงคู่สมรสดว้ย เวน้แต่คู่สมรสนัน้ด าเนินกิจการ

อยู่ก่อนท่ี เจ้าพนักงานของรัฐจะเข ้าด ารงต าแหน่ง         

ค ู่สมรสยงัรวมถึงผ ูซ่ึ้งอย ู่กินกนัฉนัสามีภริยาโดย

ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตามพฤตกิารณด์งันี้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

1. ห้าม! เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท า
กับหน่วยงานของรัฐที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 
 

2. ห้าม! เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ    
ที่ตนปฏิบัติหน้าที่ 
 

3. ห้าม! รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่ด าเนินกิจการดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้า
พนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ด าเนินคดี เว้นแต่ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ที่จ าหน่ายได้ในบริษัทนั้น หากเจ้าพนักงานของรัฐ
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นเกินจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนด ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
 

4. ห้าม! มีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการที่ปรึกษา 
ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน ที่อยู่
ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของ
หน่วยงานของร ัฐที ่เจ ้าพนักงานของร ัฐปฏิบ ัติ
หน้าที่อยู่ 

ไ ด ้ ท า พิ ธี ม ง ค ล

สมรส หรือพิธีอ่ืน

ใดท านองเดียวกนั 

มี ส ถ า น ะ เ ป็ น ส า มี

ภ ริ ย า กั น ห รื อ มี

พฤติการณ์เป็นท่ีรับร ู้

ของสงัคมทัว่ไป 

ไดจ้ดทะเบียนหย่าขาดจาก

กนัแตย่งัมีพฤตกิารณ ์

เป็นท่ีรบัร ูท้ัว่ไปว่ามี

สถานะเป็นสามีภริยากนั 

1 

2 

3 

การกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 126 มีโทษทางอาญา จ าคกุไม่เกิน  3 ปี หรอืปรบัไม่เกนิ 60,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

กิจการที่ ตอ้งหา้ม! มีดงันี ้

ต าแหน่งของเจา้พนกังานของรฐัท่ี ตอ้งหา้ม! ด าเนินการตามกฎหมาย

ก าหนด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ในองคก์รอิสระ 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ทางการเมือง 

ผูด้ ารงต าแหนง่ 

ระดบัสงู 

การกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 127 ระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 6 เดือน หรอืปรบัไม่เกนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

หา้ม! เจา้พนกังานของรฐั 

เขา้ไปมีสว่นไดเ้สียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรกึษา ตวัแทน 

พนกังาน หรอืลกูจา้งในธรุกจิของเอกชนภายใน 2 ปี  

นบัแต่วนัท่ีพน้จากต าแหน่ง ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบั ดแูล  

ควบคมุ หรือตรวจสอบของหนว่ยงานของรฐัท่ีเจา้พนกังาน ของ

รฐัผูน้ัน้สงักดัหรือปฏิบตัหินา้ท่ีในฐานะเป็นเจา้พนกังานของรฐั 

ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนข์องธรุกิจของเอกชนนัน้ อาจขดัหรอื 

แยง้ต่อประโยชนส์ว่นรวม หรอืประโยชนท์างราชการ หรอืกระทบ 

ต่อความมีอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้พนกังานของรฐัผ ูน้ัน้ 

ต าแหน่งของเจา้พนกังานของรฐัท่ี ตอ้งหา้ม! ด าเนินการตามมาตรา 127

ก าหนด 

 

 

 

 

 

 

เป็นบทบัญญัติห้ามเจ้าพนักงานของรัฐตามที่กฎหมายก าหนดเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา 
ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนภายใน 2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 

มาตรา 

127 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นบทบัญญัติห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอาจค านวณเป็น 
เงินได้เพ่ือไม่ให้การรับทรัพย์สินดังกล่าวจากบุคคลในโอกาสต่างๆ มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่  
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

3.1 เป็นการรับจากการ
ให้แก่บุคคลทั่วไป โดยไม่
เจาะจงผูร้ับ เช่น การจับ
ฉลาก 
3.2 เป็นการรับจากผู้ซึ่งมิใช่
ญาติ ท่ีมีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่
ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 
หากมีการรับทรัพยส์ินเกิน 
3,000 บาท โดยมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้
เพื่อเป็นการรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์
อันดีจะต้องด าเนินการดังนี ้

มาตร

มาก

กกก 

128 
 

มาตรา 

128 

การกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 128 มีโทษทางอาญาจ าคกุไม่เกิน 3 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 60,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

ตอ้งแจง้รายละเอียดตามแบบฟอรม์ท่ีก าหนดภายใน 30 วัน นบัแต่วันท่ีไดร้ับทรัพยส์ินต่อผูบ้ริหารสงูสดุ

ของหน่วยงานหรือผูม้ีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนแลว้แต่กรณี เพ่ือพิจารณา หากมีค าวินิจฉัยว่าใหส้่งคืน

ทรพัยส์ิน ตอ้งสง่คืนโดยทนัที หรือหากไมส่ามารถคืนได ้ใหส้ง่มอบเป็นสิทธิของหนว่ยงานโดยเร็ว 

เป็นการรับโดยธรรมจรรยา 
คือการรับจากบคุคลที่ให้กัน
ในโอกาสเทศกาลหรือวัน
ส าคัญ รวมถึงการแสดง  
ความยินดี การแสดงความ
ขอบคุณ การต้อนรับ การแสดง 
ความเสยีใจ หรือการใหต้าม
มารยาทท่ีถือปฏิบตัิกันใน
สังคมตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 

 

หา้มเจา้พนกังานของรฐัทกุต าแหนง่และผูท่ี้พน้จากการเป็นเจา้พนกังาน 

ของรัฐมาแลว้ยังไม่ถึง 2 ปี หา้มรบัทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใด

อนัอาจค านวณเป็นเงินได ้ประโยชนอ่ื์นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได ้

หมายถึง สิ่งท่ีมีมลูคา่ ไดแ้ก ่การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ

บริการ การรบัการฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั 

ขอ้ยกเวน้ 

เจา้พนกังานของรฐัสามารถรบัทรพัยส์ินหรอืประโยชนอ่ื์นใดไดก้รณีดงัน้ี 

เป็นการรับจากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติ 
โดยจะต้องเป็นการให้
ตามประเพณี หรือ
ตามธรรมจรรยาตาม
ฐานะของผู้ให้ 

เป็นการรับที่มี
กฎหมายอนุญาตให้
รับได้ เช่น เงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง 
เบี้ยเลี้ยงไปราชการ 
เงินปันผลสหกรณ์ 



ดินแดนแห่งสจุรติ

เรียบเรียงข้อมูลจาก
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป�องกันและปราบปรามการทุจรติ
พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวันที� 13 มีนาคม 2563)

    โลกยุคใหมส่าํรวจตรวจสอบง่าย    การท้าทายทจุรติผิดมหันต์
ในสงัคมขอ้มูลซึ�งเชื�อมถึงกัน             จะป�ดกั�นอยา่งไรคงไมม่ดิ

    มสีายตาจบัจอ้งมองอยูทั่�ว              หากชา้งตายทั�งตัวเอาบวัป�ด
คงหมองมวัมลทินเหมอืนสิ�นคิด         สจุรติคือเกราะป�องคุ้มผองภัย

    ด้วยใจซื�อมอืสะอาดชาติก้าวหน้า     เชื�อคณุค่าความสตัยจ์รงินั�นยิ�งใหญ่
ใครไมรู่ใ้จเรารูอ้ยูแ่ก่ใจ                        ตั�งมั�นไวส้บืความงามสานความดี

    แอบโกงกิน รบัสนิบน โจรปล้นชาติ  ไทยพนิาศอนาถนักไรศั้กดิ�ศรี
อัปยศหมดศรทัธาบารม ี                        ปลายทางที�เรอืนจาํทําตัวเอง

    ปลกุสาํนึกดีงามความรกัชาติ             ไมเ่ป�นทาสเงินตราที�มาเบง่
สมบติัชาติรกัษาไวไ้มก่ลัวเกรง               แล้วรอ้งเพลงชาติไทยให้ก้องดัง

    ฟ�าสทีองผ่องอําไพในวนันี�                   เป�นวนัที�รุง้งามเป�� ยมความหวงั
สจุรติคือความดีที�จรีงั                              ที�ตรวจสอบกี�ครั�ง...ก็ยงัจรงิ

บทกวโีดย  มิ�งมติร



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITA คืออะไร ? 
Integrity and Transparency Assessment   
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการประเมิน
เชิ งบวกที่ ครอบคลุมการปฏิบัติ ราชการของ
หน่วยงาน ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นการ
ประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานที่มี
คุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ปลอดจาก
การทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน มีวัฒนธรรม
คุณธรรม รวมไปจนถึงผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) 
ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการ

สร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า 
“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)” 

การประเมิน ITA ได้เริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
แ ล ะ มี ก า ร ข ย า ย ข อ บ เ ข ต แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น ต า ม ล า ดั บ  ทั้ ง นี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดย
ใช้แนวทางและเครื่ องมือการประเมินตามที่
ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

 
 
 
 

ท ำควำมรู้จัก ITA 

ความเป็นมา 
 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 

Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่  

  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่  
  ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ  
  ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อ านาจ  
  ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
  ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 

Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมนิระดับการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่  

  ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  
  ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  
  ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 

Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์

เครื่องมือในการประเมิน ITA 
 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 



 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 

เพ่ือเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ
หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่  

  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความ
โปร่งใส)  

  ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การ
ด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 
 

 
 
ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการ

ประเมิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
คะแนน ระดับ 

95.00 – 100 AA 
85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 
 
 
 
1. การสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
2. การส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ 
3. การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4. การสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงาน 
5. การส่งเสริมคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 

 
เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบระดับ คุณธรรม และ 
ความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ท า
ให้เกิดความตะหนักและให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส
มากยิ่งขึ้น 

 
 

 
 

 
 

 

คะแนนและระดับผลการประเมิน 
 

นโยบายของ ITA ประกอบด้วย 
 

ประโยชน์ของ ITA ต่อองค์กร 
 



 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
กระทรวงการคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง คะแนน 2562 คะแนน 2563 ระดับผลการประเมิน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 85.20 94.35 A 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ 

89.28 88.50 A 

กรมบัญชีกลาง 88.38 87.57 A 
กรมธนารักษ์ 92.09 86.88 A 
กรมสรรพสามิต 91.91 86.26 A 
กรมสรรพากร 86.29 85.12 A 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 87.04 78.67 B 
กรมศุลกากร 90.31 77.86 B 
ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 88.04 74.73 C 
 

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง คะแนน 2562 คะแนน 2563 ระดับผลการประเมิน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.06 99.60 AA 
ธนาคารออมสิน 96.31 97.19 AA 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

96.43 96.74 AA 

ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่ง
ประเทศไทย 

89.76 95.86 AA 

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 95.42 95.09 AA 
ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 89.68 94.16 A 
ธนาคารพัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย 

91.92 93.51 A 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 95.73 93.00 A 
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 88.01 91.84 A 
การยาสูบแห่งประเทศไทย 92.74 88.77 A 
ธนาคารกรุงไทย 94.01 88.53 A 
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 89.64 84.64 B 
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 82.67 74.52 C 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต  89.31 64.54 D 
 
 



องค์การมหาชนในสังกัดกระทรวงการคลัง คะแนน 2562 คะแนน 2563 ระดับผลการประเมิน 

ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 

80.50 78.54 B 

 

หน่วยงาน ในก ากับสังกัด
กระทรวงการคลัง 

คะแนน 2562 คะแนน 2563 ระดับผลการประเมิน 

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 90.12 95.68 AA 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 94.38 93.70 A 
กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 63.08 90.18 A 
กองทุนการออมแห่งชาติ 93.36 88.31 A 

จากตารางคะแนนปี 2562 และ ปี 2563 หน่วยงานจ านวนมากที่คะแนนลดลงเนื่องจากมีการ
ปรับปรุง 10 ตัวชี้วัดให้มีความละเอียดมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานตรวจเอกสาร ITA ท าให้คะแนน
แต่ละปีแตกต่างกัน ทั้งนี้ ส านักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้หน่วยงานสามารถอุทธรณ์คะแนนต่อส านักงาน ป.ป.ช. ได ้
อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส านักงาน ป.ป.ช. พยายามพัฒนาและปรับปรุงตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน
ความโปร่งใสและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนี ITA จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อ “ผู้เห็น
คุณค่า” ของมันน าไปก าหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน หรือ ก าหนดพ้ืนที่ความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานที่ท า

หน้าที่ตรวจสอบ เช่น สตง. ซึ่ง
หากท าได้จะเป็นการ “บูรณาการ
การต่อต้ านคอร์ รัปชัน” การ
ต่อต้านคอร์รัปชันมิใช่ การต่อต้าน
ด้ วยวาทกรรมแบบ  ที่ มองว่ า 
ปัญหาคอร์รัปชันเป็นแค่เรื่องของ
ค น ชั่ ว เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว … 
พฤติการณ์คอร์รัปชันมีความลึกซึ้ง
ละเอียดอ่อน เกี่ยวข้องกับ การ
วางกลไกควบคุม ล้อมกรอบ และ
จ ากัดปัญหาไม่ ให้ลุกลามบาน
ปลาย โดยอาศัยความรู้เป็นเครื่อง
น าทางเป็นตัวน า 
 

… เพราะการใช้ “สติปัญญา” ในการแก้ปัญหา คือที่มาของการแก้ปัญหาของสังคมที่เจริญแล้ว 

 

  

 

 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 

น้อมน าแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช รัชกาลที่ 9 “ ...ความซื่อสัตย์สุจริตนี้ คือไม่โกง คือ ไม่คอรัปชั่น คือไม่ขโมย 
ไม่ทุจริต นี่ก็พูดได้ง่าย ๆ แต่ปฏิบัติได้หรือเปล่า เพราะบางอย่างมันไม่ใช่ขโมย 
บางอย่างไม่ใช่คอรัปชั่น บางอย่างไม่ใช่ทุจริต แต่ว่าเป็นการให้คนอ่ืนเข้าทุจริตได้...” 

เรียบเรียงข้อมูลจาก ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 

http://www.nacc.go.th/
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จัดท�ำโดย
• บรรณาธกิารบรหิาร : ปลดักระทรวงการคลงั • รองบรรณาธกิารบรหิาร : รองปลดักระทรวงการคลงั ด้านบรหิาร

• บรรณาธิการข่าว : ผอ.กสค. • ออกแบบและจัดท�าข้อมูลโดย : กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• e-mail: info@mof.go.th

รสส. รับผิดชอบ เสียสละ สามัคค ี

ค ุณธรรม อัตลักษณ ์ค ่านิยม.

ความเชื่อต่อส่ิงต่างๆของบุคคลในสังคมที่
เห็นว่าเป็นส่ิงที่มีคุณค่าควรแก่การประพฤติปฏิบัติ 
เ พ่ือ ให้บรรลุ เป้ าหมายของตั ว เองและ สังคม 
โดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยู่ภายใน ความคิด 
อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติ

ต า ร า หล าย เล่ ม ใ ห้ ค ว ามหมายไว้ ว่ า
คุณลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงเป็น ตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะ
ของตั วบุคคล สังคม ชุ มชนหรื อประเทศนั้ น 
เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา 
ซ่ึงมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ
แต่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการได้ 

สภาพคุณงามความดีและความถูกต้องซ่ึง
บุคคลควรยึดมั่นไว้เป็นหลักการในการปฏิบัติตน
จนเป็นนิสัยความประพฤติดีงาม เพื่อประโยชน์แก่
ตนและสังคม ซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรม
ทางศาสนา ค่านิยมทางวัฒนธรรม ประเพณี 
หลักกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ การรู้ จัก
ไตร่ตรองว่าอะไรควรท าไม่ควรท า และอาจกล่าวได้
ว่ าคุณธรรม คือ จริยธรรมที่น ามาปฏิบัติ จน
เป็นนิ สัย เช่น  การเป็นคน ซ่ือสัตย์ เ สียสละ 
และมคีวามรับผิดชอบ

คุณธรรม อัตลักษณ์

ค่านิยม

"ส" : สามัคคี
สามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียว

ช่วยเหลือเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวทน ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง วิวาท
บาดหมางซึ่งกันและกัน

"ส" : เสียสละ
เสียสละ หมายถึง การปฏิบัติตนเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นด้วย

ความตั งใจจริง มีเจตนาที่บริสุทธิ์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

"ร" : รับผิดชอบ
รับผิดชอบ หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของตนทั งที่เป็น

ภารกิจส่วนตัว ภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยจน
งานประสบความส้าเร็จตรงตามเวลา ด้วยความสุจริต เต็มใจ จริงใจ 
และยอมรับผลต่อการกระท้าของตนเอง
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- ชายและหญิงจดทะเบียนสมรสกนั 
  แลว้อยู่กินกนัฉันสามีภริยา 
- ผูซ่ึ้งอยู่กินกนัฉันสามี ภริยา   
  โดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรส 
 

    หลกัเกณฑก์ารอย ูก่ินฉนัสามีภริยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดท้ าพิธีมงคลสมรส หรือ
พิธีอื่นใดท านองเดียวกนั 

มีสถานะเป็นสามีภริยากัน
หรือมีพฤติการณ์เ ป็นที่
รับรูข้องสงัคมทัว่ไป 

ไดจ้ดทะเบียนหย่าขาดจาก
กนัแตย่ังมีพฤติการณ ์
เป็นที่รับร ูท้ัว่ไปว่ามีสถานะ
เป็นสามีภริยากนั 

1 

2 

3 

 

ค ู่สมรส 

การกระท าท่ีฝ่าฝืนมาตรา 126 มีโทษทางอาญา จ าคกุไม่เกิน  3 ปีหรือปรบัไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรบั 
 

ขอบคณุขอ้มลูจาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมื่อวันที ่13 มีนาคม 2563) 

ม. 126  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ย 
การป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561 

1. หา้ม! เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนไดเ้สียในสญัญา 
ที่ท ากบัหนว่ยงานของรัฐ 
 
2. หา้ม! เป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในหา้งหุน้ส่วน  
ในบริษทัที่เขา้เป็นคู่สญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ 
 
 
3. หา้ม! รับสมัปทานหรือคงถือไวซ่ึ้งสมัปทาน 
หรือเขา้เป็นคู่สญัญาอันมีลกัษณะเป็นการผกูขาด 
เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ในบริษทั 
ที่รับสมัปทาน หรือเขา้เป็นคู่สญัญาดงักล่าว 
 
4. หา้ม! มีส่วนไดเ้สียในฐานะกรรมการที่ปรึกษา
ตัวแทนพนักงานหรือลกูจา้งในธรุกิจเอกชน  
ที่อยู่ภายใตก้ารก ากับ ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ
ของหน ่วยงานของรัฐที ่เ จ า้พน ักงานของร ัฐ
ปฏิบัติหนา้ที่อยู่ 

หา้ม คู่สมรสของเจา้พนกังานของรัฐด าเนนิกิจการดงัตอ่ไปนี้ 
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จัดท�ำโดย
• บรรณาธกิารบรหิาร : ปลดักระทรวงการคลงั • รองบรรณาธกิารบรหิาร : รองปลดักระทรวงการคลงั ด้านบรหิาร

• บรรณาธิการข่าว : ผอ.กสค. • ออกแบบและจัดท�าข้อมูลโดย : กลุ่มสารนิเทศการคลัง ส�านักงานปลัดกระทรวงการคลัง
• e-mail: info@mof.go.th

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ค าที่มักจะได้ยินบ่อย ๆ  
กรณีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมคือ“การคอร ์รัปชั่น เช ิ งนโยบาย”  
หมายถึง การก าหนดระเบียบหรือนโยบายต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดูเหมือนว่าถูกต้องตามกฎหมาย แต่แท้จริงแล้ว
นโยบายเหล่าน้ันเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องส่งผลให้เกิดการผูกขาดและท าให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด 

ความหมาย 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

Conflict of Interests (COI) 

 บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ  
 เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ  
 เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  

1. การรับผลประโยชน์จากการท่ีด ารงต าแหน่งหน้าท่ี  
2. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
3. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  
4. การให้ของขวัญ ของก านัล เพื่อหวังความก้าวหน้า  
5. การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ  
6. การซ้ือขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น  
   เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับต าแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ  

ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งกัน  
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตัวอย่ำงรูปแบบพฤติกรรมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ที่พบเห็นบ่อย 

แนวทำงปฏิบัติกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
1. ไม่ถามน าถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก 
2. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  

3. ไมย่ินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ 
4. กรณีจ าเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  

หากเกิน 3,000 บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา 
5. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตร แสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 (มาตรา 123/2,/3,/4,/5) 
2. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (มาตรา 100 และมาตรา 103) 
3. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา หมวด ๒ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 147) 
4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 (ข้อ 22) 

ที่มา : แนวทางการปฏ ิบตังิานเพ ื่อปอ้งผลประโยชนท์บัซ้อน , ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
และ (CONFLICT OF INTERREST) คู่ม ือการปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น , ส านักงานปลดักระทรวงการคลงั 



ข้อมูลจากTDRI: Thailand Development Research Institute
สถาบันวิจัยเพื� อการพัฒนาประเทศไทย

ปราบ 6 ผีขี�โกง ยุติคอร์รัปชันในสังคมไทย

https://tdri.or.th/


 

 

  

 

❖ องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (TI : Transparency International) ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระนานาชาติที่

ก่อตัง้ขึน้เพื่อรณรงคก์ารแกไ้ขปัญหาคอรร์ัปชัน่ 

❖ จัดท า CPI : Corruption Perception Index ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของประเทศต่างๆ 

ทัว่โลก 

❖ ค่าคะแนนตัง้แต ่0 (คอรร์ัปชนัมากที่สดุ) – 100 (คอรร์ปชนันอ้ยที่สดุ) 

❖ ยิ่งค่า CPI ประเทศมีความโปร่งใสมาก คอรร์ัปชนัต่า่ 

     ยิ่งที่ค่า CPI ต่า่ ประเทศมีความโปร่งใสนอ้ย คอรร์ัปชนัสงู 

❖ ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index; CPI) เป็นดัชนีที่ตีพิมพ์ทกุปีโดย

องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติตัง้แต่ ค.ศ. 1995 ซ่ึงจัดอันดับประเทศ "จากระดับความ

ทจุริตในภาครัฐ[1] ดว้ยวิธีการประเมินผลโดยผูเ้ชี่ยวชาญและเขียนแบบสอบถามความ

คิดเห็นโดยทัว่ไปแลว้ CPI มักวัดระดับความทจุริตเป็น "การใชอ้ านาจสาธารณะในทางที่ผิด

เพื่อรายไดส้่วนตวั” 

❖ การจัดท่า CPI ในปี พ.ศ. 2563 หรือ 2020 TI ไดจ้ัดอันดับจากจากจ านวน 180 ประเทศ

ทัว่โลก 

 

 

• ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPI (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจ ำปี 2020 (พ.ศ. 2563)จำกจ ำนวน 180 ประเทศทัว่โลก 

 

• ภาพประกอบจาก  

www.transparency.org 



 

 

ขณะที่ประเทศไทยไดค้ะแนนดชันกีารรับรูก้ารทจุริต (CPI) 2020 36 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน เท่ากับปี 2019 (พ.ศ. 2562) จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน เท่ากับประเทศเวียดนาม ซ่ึงประเทศสิงคโ์ปร ไดค้ะแนนสงูสดุ คือ 85 คะแนน 

จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของโลก ดา้น ส านักงาน ป.ป.ช. แนะรัฐบาลแกไ้ขปัญหาการทจุริตและการบังคับใช ้

กฎหมายอย่างจริงจงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเรียกรับสินบนของเจา้หนา้ที่รัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากผลคะแนนการรับรูก้ารทจุริต ในปี 2020 เป็นเครื่องบ่งชี้ส าคัญถึงสถานการณ์การ

ทจุริตในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการทจุริตอย่าง

จริงจัง เพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการสรา้งความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากนี้ภาคธรุกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จะตอ้งตระหนกัถึงความส าคัญของปัญหา

การทจุริต และไมย่อมทนตอ่การทจุริต ซ่ึงจะน าไปสู่สงัคมที่สจุริตส่งผลต่อการพฒันาประเทศ และส่งผล

ตอ่การเพิ่มขึน้ของคะแนนดชันกีารรับรูก้ารทจุริตตอ่ไป 

ขณะที่องคก์รเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ใหข้อ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการแกไ้ขปัญหาการ

ทจุริตคอรร์ัปชนั โดยระบวุ่า 

1. ตอ้งมีการสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัหนว่ยงานตรวจสอบ เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจว่า

ทรัพยากรตา่ง ๆ จะไปถึงผูท้ี่มีความตอ้งการอย่างแทจ้ริง และองคก์รที่เกี่ยวขอ้งกบัการตอ่ตา้นการ

ทจุริตและหนว่ยงานตรวจสอบตอ้งไดร้ับจดัสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เพยีงพอ รวมถึงมีความ

เป็นอิสระในการด าเนนิการ 

• ภาพประกอบจาก www.nacc.go.th 

• 

http://www.nacc.go.th/


 

 

2. สรา้งความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัการเปิดเผยและความโปร่งใสในการไดร้ับสัญญา เพื่อขจดัการกระท าผิด

และขดักนัแห่งผลประโยชน ์และเสริมสรา้งความเชื่อมัน่ในการเขา้เสนอราคาอย่างเป็นธรรม 

3. ปกป้องประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง เพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มที่เอื้ออ านวยให้

รัฐบาลตอ้งมีความรับผิดชอบ 

4. เผยแพร่ขอ้มลูที่เกี่ยวขอ้งและรับรองการเขา้ถึงขอ้มลูเพื่อใหม้ัน่ใจว่าสาธารณชนไดร้ับขอ้มลูส าคัญได้

โดยงา่ย สะดวก และตรงตอ่เวลา 

 

การจัดอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นวิธีการที่ใชก้ระตุน้ความสนใจของผูค้น

ทัว่โลก ต่อปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่มีการท ากันทกุปีอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลาย

ภาคส่วนไดพ้ยายามมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาและเห็นผลอของการแกปั้ญหาบางดา้น เช่น การ

ปลกูฝังความดีใหเ้ด็กๆในการเรียนการสอนหลักสตูร “โตไปไม่โกง” และการด า เนิน “โรงเรียน

คณุธรรม”รวมถึง การตื่นตัวของภาคธรุกิจในการต่อตา้นการทจุริต   

อีกทั้งคนไทยจ านวนมาก ไดแ้สดงความรูส้ึกไม่พอใจต่อการทจุริตคอรร์ัปชัน่ การที่

คนในสังคมตื่นตัวต่อปัญหาร่วมกันเช่นนี้ เป็นสัญญาณที่ดีว่าประเทศไทยไดน้ าพลังร่วมของคนใน

สังคมมาผลักดัน การแกไ้ขปัญหาการทจุริตคอร์รัปชัน่ใหเ้ป็นวาระแห่งชาติที่แทจ้ริง รวมถึง การไม่

ยอมรับการโกงทกุรปูแบบและไม่ใหค้นโกง มีพื ้นที ่ยืนในสังคม และมีการกลัน่กรองและตรวสอบ

ผูบ้ริหารประเทศใหท้ างาน ดว้ยความรับผิดชอบและโปร่งใส นึกถึงผลประโยชนส์่วนร่วมมากกว่า

ผลประโยชนข์องตนเอง” 

 

• ภาพประกอบจาก www.nacc.go.th 

•  

•  

http://www.nacc.go.th/


 

 

 

คะแนนคงที่ เนือ่งจากภาพสะทอ้นที่แสดงใหเ้ห็นว่า รัฐบาลใหค้วามส าคัญกบัการป้องกัน

และปราบปรามการทจุริตอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านความพยายามของหน่วยงานตรวจสอบในการ

ด าเนินการเชิงป้องปรามการทจุริตในระดับพื้นที่และในระดับนโยบาย แต่ปัญหาเกี่ยวกับกรณีเจา้หนา้ที่

ของรัฐและผูบ้ริหารระดับสงูมีพฤติการณ์การเรียกรับผลประโยชน์ หรือสินบน หรือเบียดบังเงิน

งบประมาณ หรือทรัพยากรภาครัฐเพื่อประโยชนส์่วนตนและพวกพอ้ง ยังคงเป็นปัญหาอยู่และยังไม่ได ้

รับการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรปูธรรม 

 

ทัง้นี ้จากผลคะแนนการรับรูก้ารทจุริต ในปี 2563 เป็นเครื่องบ่งชี้ส าคัญถึงสถานการณ์

การทจุริตในประเทศไทย ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญที่รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมีนโยบายในการแกไ้ขปัญหาการทจุริต

อย่างจริงจงั เพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบัติในการสรา้งความโปร่งใสในการด เนนิการของหน่วยงานภาครัฐ 

นอกจากนี้ภาคธรุกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน จะตอ้งตระหนกัถึงความส าคัญของปัญหา

การทจุริต และไมย่อมทนตอ่การทจุริต ซ่ึงจะน าไปสู่สงัคมที่สจุริตส่งผลต่อการพฒันาประเทศ และส่งผล

ตอ่การเพิ่มขึน้ของคะแนนดชันกีารรับรูก้ารทจุริตตอ่ไป 

เรียบเรียงขอ้มลูจาก 

➢ www.transparency.org/cpi2020/news/feature/cpi-2020 

➢ www.nacc.go.th 

• ภาพประกอบจาก www.nacc.go.th 

•  

•  

http://www.transparency.org/cpi2020/news/feature/cpi-2020
http://www.nacc.go.th/
http://www.nacc.go.th/


 

วนัพรุ่งน้ีเกนิสามารถคาดหยัง่รู ้
 ผลดัฤดสูนัตวิปิรติ  

จากร่มรื่นชื่นชวีใีชช้วีติ 
กลายวกิฤตคุิกคามความเป็นตาย 

 

 สภาวะวปิโยคโรคระบาด  

ทุกชนชาตชิอกช ้าระส ่าระสาย 
หนทางแกเ้บือ้งหน้ายงัทา้ทาย 
อนัตรายเบือ้งหน้าตอ้งฝ่าไป 

 

อกีบทเรยีนสอนใจใหย้อ้นคดิ 
เศรษฐกจิพอเพยีงเลีย้งชพีได ้
เวน้ช่องว่างทางสงัคมไมต่รมใจ 
วถิใีหมพ่อเพยีงพอเลีย้งตน 

 

เริม่จากผกัสวนครวัรัว้กนิได ้
แปลงพชืไร่สวนอนิทรยีม์ดีอกผล 
อกีไขไ่ก่ปลาในบ่อกม็ากลน้ 

ไมข่ดัสนรูพ้อเพยีงย่อมเพยีงพอ 
 

พรอ้มซื่อสตัย ์กตญัญ ูรูห้น้าที ่
เป็นคนดศีรปีระเสรฐิพรเกดิก่อ 

เริม่ตน้จากวนัน้ีอย่ารรีอ 
รอยเทา้พอ่กา้วน าเราท าตาม 

 

แมโ้ลกคลัง่หลัง่ไหลดว้ยภยัทุกข ์
 เรายงัสุขอุ่นใจในแดนสยาม  

ไมม่ดีนิผนืใดใตฟ้้าคราม 
ทีจ่ะงามเท่าทีน่ี่...ทีบ่า้นเรา 
ประพนัธ ์โดย : จริฐัติกิาล 



 

Happy Valentine รกัและซือสตัยใ์นหนา้ทีราชการ 

วันวาเลนไทน์ หรือ วันแห่งความรัก คงเป็นวันทีใครหลาย ๆ คนรอคอย... 
โดยเฉพาะหนุ่มสาวทีตืนขึนมา พร้อมรอยยิม เพือเตรียมของขวัญ คําหวาน และขอ้ความพิเศษ ๆ     
มอบใหก้ับคนรักอย่างแน่นอน...  และในโอกาสวาเลนไทนว์ันแห่งความรัก วันที  กมุภาพันธ์  
ผูเ้ขียนขอร่วมส่งเสริมค่านิยมความซือสัตย์สจุริตทกุรปูแบบ “ซือสัตย์ต่อตนเอง ซือสัตย์ต่อหนา้ที 
ซือสตัยต์อ่ความรักของคณุ” 

Valentine ’s Day วันแห่งความรัก วันที 14 กมุภาพันธ์นัน เป็นวันเสียชีวิตของ
นกับญุวาเลนไทน ์หรือเซนตว์าเลนไทน ์นกับญุแหง่ความรักนนัเอง นกับญุวาเลนไทน ์เป็นผูร้ิเริมการจัด
งานแต่งงานในยคุทีไม่นิยมใหแ้ต่งงานกัน เหตเุพราะในช่วงนนั โรม ตอ้งประสบกับสงคราม จักรพรรดิ
คลอดิอสุทีสอง ตอ้งการเกณฑค์นไปรบ แต่มีบคุคลจาํนวนมากทีมีครอบครัว มีภรรยา มีคนรัก ต่างไม่
อยากจะทิงครอบครัวไป ทําให ้จักรพรรดิคลอดิอสุทีสอง ตัดสินใจใหย้กเลิกการแต่งงานและการหมัน
ทงัหมดของชาวโรมนัในยคุนนัไปหมด อย่างสินเชิง 

แต่นกับญุวาเลนไทนก์ลับสวนกระแสของจักรพรรดิคลอดิอสุทีสอง ชกัชวนคู่รัก
มาแตง่งานหลายต่อหลายคู่ จนโดนจบัตวัไปขงัเอาไว ้และในคกุทีคมุขงันกับญุวาเลนไทนน์นั เขาไดพ้บรัก
กับสาวตาบอดนางหนึง เมือโดนจับได ้นักบุญวาเลนไทนจึ์งถกูนาํตัวไปประหารในวันที 14 กมุภาพันธ์ 
วันดงักล่าวจึงกลายมาเป็น วันวาเลนไทน ์วันทีผูค้นจะราํลึกถึงนกับญุผูอ้ทุิศตนใหค้วามรักนนัเอง 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักและซือสตัยใ์นหนา้ทีราชการ 

การเป็นเจา้หนา้ทีของรัฐ เช่น ขา้ราชการ ลูกจา้งประจํา พนักงานราชการ 
ลูกจา้งชัวคราว ล้วนเป็นเจ้าหนา้ทีของรัฐตอ้งมีความรับผิดชอบ รักและซือสัตย์ในหนา้ทีราชการ      
แนวปฏิบัติ   ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน 



Happy Valentine รกัและซือสตัยใ์นหนา้ทีราชการ 

 

คู่สมรส 

หมายความรวมถึง - ชายและหญิงจดทะเบียนสมรสกัน แลว้อยู่กินกันฉันสามีภริยา 

- ผูซึ้งอยู่กินกนัฉันสามี ภริยา โดยมิไดจ้ดทะเบียนสมรสดว้ย 

หลกัเกณฑก์ารอย ูก่ินฉนัสามีภริยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดท้าํพิธีมงคลสมรส หรือ
พิธีอืนใดทาํนองเดียวกนั 

มีสถานะเป็นสามีภริยากัน
หรือมีพฤติการณ์ เ ป็นที
รับร ูข้องสงัคมทวัไป 

ไดจ้ดทะเบียนหย่าขาดจาก
กนัแตย่ังมีพฤติการณ ์
เป็นทีรับรูท้วัไปว่ามีสถานะ
เป็นสามีภริยากัน 

1 

2 

3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงขอ้มลูจาก 

 https://th.wikipedia.org/wiki/ 
 ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.  สาํนกังาน ก.พ. 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทจุริต พ.ศ.  

(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เมือวันท ี  มีนาคม ) 

เปนบทบัญญัติเพื่อปองกันการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ซึ่งมาจาก

การท่ีเจาพนักงานของรัฐไดรับมอบอำนาจจากรัฐใหมีอำนาจในการอนุมัติ อนญุาต การใหสัมปทาน

และลงนามในสัญญาตางๆ รวมถึงอำนาจในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

มาตรา 

126 

 

หา้ม คู่สมรสของเจา้พนกังานของรัฐดาํเนนิกิจการ  ดงัตอ่ไปนี 

1. หาม! เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐท่ีตนปฏิบัติหนาท่ี 

 

 

2. หาม! เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่

ตนปฏิบัติหนาที่ 
 

3. หาม! รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัด

ตอนหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่ดำเนินกิจการดังกลาว ในฐานะที่เปน

เจาพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ

ดำเนินคดี เวนแตถือหุนในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดไมเกินรอยละ 5 ของจำนวนหุน

ทั้งหมดที่จำหนายไดในบริษัทนั้น หากเจาพนักงานของรัฐเปนหุนสวนหรือผูถือหุนเกินจำนวนที่

กฎหมายกำหนด ตองดำเนินการไมใหมีลักษณะดังกลาวภายใน 30 วัน นับแตวันที่เขาดำรงตำแหนง  

 

4. หาม! มีสวนไดเสียในฐานะกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน 

ที่อยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่ เจาพนักงานของรัฐ

ปฏิบัติหนาที่อยู 

การกระทําทีฝ่าฝืนมาตรา  มีโทษทางอาญา จําคกุไม่เกิน   ปี 

หรือปรบัไม่เกิน ,  บาท หรือทงัจําทงัปรบั 



ป ะพั ์ โด   ุ ้ ง   ํา เพ
 

สุ ิ ต นํา    นํา ท ันค
P.S. May you have a ful l  heart and tummy!ิ ง ค์ปลิ พัด ะ ัด

เพลง า ิ ึ ้ อง คุ้ ค อง ัญ
ปลุ ิ าญเ ิ ล้า ึ าพลั

ิ เค ั ั ู ู้ ุ า

ั ิ า ิ อุด ู ์พ ้อ
เพี ง อ ั า ้ ื า

ุ ิ ํา พ้ ั พาล
อ ลู ลา งปลู ั ุ ค

้า า า คือ ้า ี อั ี เ ี ิ
อ ่า ะเ ี ดง ล ง ํา ่ ง ล่

เ ฐ ิ พอเพี ง ้ เ ลี ง
ั งอ ู่ ค า พอเพี ง ่อ เพื งพอ

พ ิ ุ ิ คิด ้อ ล
่ละค ิ า า ่อ ่อ

ง ั ่ ล้าง ล ิ ิ ้ อ
่คด ้องอ ะดู ปลู เ ื อ า

คุ ั ึด ือคือค า ั ์
ั ั ์ เ ็ ออ ้ ่ เ ็ด า
ั ั ดิ ี ี ุ ุ ้ ง า
คงค า เป ั ์ ง

าเ อะ าเ ิ ้ ั า ั ี
ิ ง ิด ี เค างเ เค ลุ่ ลง

คอ ์ ัป ั เ ลิ คิดคด างปลดปลง
ดํา ง ้ า ้ า าพ



  

รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคล 

กบัประโยชนส์ว่นรวม (Conflict of Interest) 

ท่ีเกิดข้ึนในสงัคมไทย 

 

ผลประโยชนท์บัซอ้น หรือความขดัแยง้กันระหว่างผลประโยชนส์่วนตนและ

ผลประโยชนส์่วนรวม (Conflict of interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจบุัน   

ท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทจุริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรนุแรงขึ้น และยังสะทอ้นปัญหาการขาด

หลกัธรรมาภบิาลและเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันาประเทศ 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทย

เปลี่ยนไป จากเดิมท่ีนักการเมืองและนกัธรุกิจเป็นบคุคลคนละกลุ่มกนั กล่าวคือ ในอดีตนกัธรุกิจตอ้ง

พ่ึงพิงนักการเมือง เพ่ือใหน้กัการเมืองช่วยเหลือสนับสนนุธรุกิจของตน ซ่ึงในบางครั้งสิ่งท่ีนักธรุกิจ

ตอ้งการนัน้ มิไดร้บัการตอบสนองจากนกัการเมืองทกุครั้งเสมอไป นกัธรุกิจก็ตอ้งจ่ายเงินจ านวนมาก

แกน่กัการเมือง ในปัจจบุนันกัธรุกิจจึงใชวิ้ธีการเขา้มาเล่นการเมืองเองเพ่ือใหต้นเองสามารถเขา้มาเป็น

ผูก้ าหนดนโยบายและออกกฎเกณฑต์า่งๆ ในสงัคมได ้และที่ส าคญัคือทาใหข้า้ราชการตา่งๆ ตอ้งปฏิบัติ

ตามค าสัง่ 

ในตอนนี้  ผู้ เ ขี ยนจะ ได ้น า เ สนอ

รูปแบบ ของการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม (Conflict of Interest) ให้

ผู้ อ่ า น ไ ด ้ รั บ ท ร า บ แ ล ะ น า ไ ป

ประยุกต์ใช ้ในชี วิตประจ าวัน เพ่ือ

หลีกเลี่ยงการปฏิบัติหนา้ท่ีซ่ึงอาจ

เป็นการขดักนัระหว่างประโยชนส์่วน

บคุคลกบัประโยชนส์่วนรวม อันอาจ

น าไปสู่การทจุริตคอร์รัปชันในท่ีสดุ 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน

บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม มีได ้

หลายรปูแบบไมจ่ ากดัอยู่เฉพาะใน 

 

รปูแบบของตวัเงนิ หรือทรพัยส์ินเท่านัน้แตร่วมถึงผลประโยชนอ่ื์น ๆ ดว้ย ซ่ึงนกัวิชาการ 2 ราย ไดแ้ก ่

John Langford และ Kenneth Kernaghan ไดจ้ าแนกดงันี ้

 

 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 



 

  

 

1)  การรับผลประ โยชน์ ต่าง  ๆ 

(Accepting benefits) เช่น การรับ

ของขวัญจากบริษทัธรุกิจบริษทัขายยา 

หรืออปุกรณ์การแพทย์ สนับสนนุ ค่า

เดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีไป

ประชมุ เร่ืองอาหารและยาท่ีตา่งประเทศ 

หรือหน่วยงานราชการรับเงินบริจาค

สรา้งส านักงานจากธรุกิจท่ีเป็นลกูคา้

ของหน่วยงาน หรือแมก้ระทัง่ในการใช ้

งบประมาณของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ้าง

แล้ว เจ้าหน้า ท่ี ได ้รับของแถม หรือ

ประโยชนอ่ื์นตอบแทน เป็นตน้ 

 

2) การท าธรุกิจกบัตนเอง (Self –dealing) 

หรอืเป็นค ู่สญัญา (Contracts) 

หมายถึงสถานการณ์ ท่ี ผู้ด า รงต า แหน่ง

สาธารณะมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีท ากับ

หน่วยงานท่ีตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช ้

ต าแหน่งหนา้ท่ีท าใหห้น่วยงาน ท าสัญญาซ้ือ

สินคา้จากบริษทัของตนเอง หรือจา้งบริษทัของ

ตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดินของตนเองใน

การจัดสรา้งส านกังาน สถานการณ์ เช่นนี้เกิด

บทบาทท่ีขัดแยง้ เช่น เป็นทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายใน

เวลาเดียวกนั 

 

3) การท างานหลงัจากออกจากต าแหน่งหนา้ท่ีสาธารณะหรอืหลงัเกษียณ (Post –employment)  

หมายถึงการท่ีบคุคลลาออกจากหนว่ยงานของรัฐ และไปท างานในบริษทัเอกชนท่ีด าเนินธรุกิจประเภท

เดียวกัน เช่น เป็นผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารอาหารและยาลาออก จากงานราชการและไป

ท างานในบริษทัผลิตหรือขายยา หรือผูบ้ริหารหลงัเกษียณออกไปท างานเป็นผูบ้ริหารของบริษทัธรุกิจ

สื่อสาร 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 

รปูแบบของการขดักนัระหว่างประโยชนส์ว่นบคุคลกบัประโยชนส์ว่นรวมออกเป็น 7 รปูแบบ 

 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 



 

 

4) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรปูแบบนี้มีไดห้ลายลกัษณะ เช่น    

ผูด้  ารงต าแหนง่สาธารณะตัง้บริษทัด าเนินธรุกิจท่ีเป็นการแขง่ขนักบัหนว่ยงานหรือองคก์ารสาธารณะ

ท่ีตนสังกัด หรือการรับจา้งเป็นท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหนง่ในราชการสรา้งความน่าเชื่อถือ 

ว่าโครงการของผูว่้าจา้งจะไม่มีปัญหาติดขดัในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีท่ีปรึกษาสังกัดอยู่ หรือ  

ในกรณีท่ีเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของกรมสรรพากร ก็รบังานพิเศษเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นผูท้ าบัญชีใหก้บั

บริษทัท่ีตอ้งถกูตรวจสอบ 
 

5)การร ูข้อ้มลูภายใน (Inside information) 

หมายถึงสถานการณท่ี์ผูด้  ารงต าแหน่งสาธารณะใชป้ระโยชนจ์ากการรูข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนข์อง

ตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตดัถนนผ่านบริเวณใดก็จะเขา้ไปซ้ือท่ีดินนัน้ในนามของภรรยาหรือสามีหรือ

ทราบว่าจะมีการซ้ือขายท่ีดินเพ่ือท าโครงการของรัฐ ก็จะเขา้ไปซ้ือท่ีดินนัน้เพ่ือเก็งก าไรและขายใหก้บัรัฐ

ในราคาที่สงูขึน้ 

 

6) การใชท้รพัยส์ินของราชการเพ่ือประโยชนธ์รุกิจส่วนตวั (Using your employer’s property 

for private advantage) เช่น การน าเคร่ืองใชส้ านกังานตา่ง ๆ กลบัไปใชท่ี้บา้น การน ารถยนตร์าชการ

ไปใชใ้นงานสว่นตวั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบจาก www.pixabay.com 

 ภาพประกอบจาก Internet 

 



7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork –

barreling) เช่น รัฐมนตรีเจา้สังกัดอนมุัติโครงการไปลงในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งตนเองเพ่ือใชห้าเสียง 

รวมถึงใสช่ื่อ ตนเองในฐานะรฐัมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพ่ือแสดง

ความเป็น เจา้ของทรัพยส์ินสาธารณะ เช่น ถนนท่ีพักรอรถประจาทางอ่างเก็บน ้าสวนสาธารณะ ทั้งนี้

เพื่อ ประโยชนท์างการเมืองของตนเอง เป็นตน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ผลประโยชนท์บัซอ้น 

 

“ความขดัแยง้ ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles)  

หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแยง้กัน เช่น  

นายสมชายเป็น กรรมการสอบคดัเลือกบคุคลเขา้ท างาน โดยท่ีบตุรสาวของสมชายเป็นผูส้มคัรสอบคน

หนึ่งดว้ย ซ่ึง ในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชนท์ับ

ซอ้น” แตใ่น กรณีนีถื้อว่ายงัมิไดน้ าไปสูก่ารกระท าความผิดแตป่ระการใด  

(เช่น การสอบคัดเลือกบคุคลยังมิไดเ้กิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลว้แต่

นายสมชาย สามารถวางตวัเป็นกลาง มิไดช้่วยเหลือ บตุรสาวของตนแตป่ระการใด เป็นตน้) กระนัน้ก็ตาม 

การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ตอ่การเกิดปัญหาผลประโยชนท์ับซอ้นดังกล่าว ถือเป็น  สถานการณ์

ลอ่แหลม ที่อาจจงูใจ/ชกัน าใหเ้กิดการกระท า  

เกิดผลประโยชนท์บัซอ้น จะตอ้งถอนตวัออกอย่างสมบรูณจ์ากการเป็น ผูม้ีส่วน

ในการ ตดัสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวน้จากการใหค้ าปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal)  

เช่น ในกรณีท่ีสมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขา้ท างาน โดยมี

บตุรสาวของตน สมคัรเขา้ร่วมสอบคดัเลือกดว้ยนัน้ ซ่ึงในสถานการณเ์ช่นนี้สมชายจะตอ้งลาออกจาก

การเป็น กรรมการสอบคดัเลือก เพื่อเป็นการถอนตวัออกจากการเกี่ยวขอ้งกบัสถานการณอ์นัหมิ่นเหม่

ตอ่ผลประโยชนท์บัซอ้นอย่างสงู 

 

 ภาพประกอบจาก Internet 



มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต ตามรฐัธรรมนญู  

 การก าหนดมาตรการป้องกนัการทจุริตในต าแหนง่ 

 การเพิ่มระบบและองคก์ารตรวจสอบการใชอ้ านาจ  

 การมีสว่นร่วมของประชาชนในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต  

 มาตรการคดัสรรคนดีเขา้ส ูต่  าแหนง่ทางการเมือง 
 

การก าหนดมาตรการป้องกนัการทจุริตในต าแหนง่ 

 การมีประมวลจริยธรรมและการหา้มผลประโยชนท์บัซอ้น 

 การแสดงบญัชีทรพัยแ์ละหนีส้ิน 

 การใชห้ลกัโปร่งใสในการใชอ้ านาจ  
 

แนวทางการปฏิบตัตินของเจา้หนา้ท่ีของรฐั 

 หลกันติิธรรม  

 หลกัคณุธรรม 

 หลกังความโปร่ใส 

 หลกัการมีสว่นร่วม  

 หลกัความรบัผิดชอบ 

 หลกัความคุม้คา่  
 

หลกัธรรมาภิบาล และหลกัคณุธรรม จรยิธรรมในการปฏิบติังาน 

แนวทางการป้องกนัและ ปราบปรามการทจุรติ (ANTI CORRUPTION) 

หลกัธรรมาภบิาลในการบริหารองคก์ร (Good Governance) หลกัคณุธรรม 

จริยธรรม ใน การปฏิบตังิาน การป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ  

ธรรมาภบิาล จะมีค าว่า integrity คา่นยิมของขา้ราชการ I am ready  

I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมัน่ในความถกูตอ้ง สจุริต เท่ียงธรรม)  

A = Activeness ขยนัตัง้ใจท างาน (บริการ/แกไ้ขปัญหาของประชาชน)  

M = Morality มีศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรม  

R = Relevance รูท้นัโลก ปรบัตวัทนัโลก ตรงกบัสงัคม  

E = Efficiency มุง่เนน้ประสิทธิภาพ (คณุภาพ ดชันปีระเมินผล)  

A = Accountability รบัผิดชอบตอ่ผลงาน ประชาชน  

D = Democracy มีใจ/การกระท าเป็น ประชาธิปไตย (มีสว่นร่วม โปร่งใส)  

Y = Yield มีผลงาน มุง่เนน้ผลงาน เพื่อประโยชนส์ขุ ของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

เรียบเรียงขอ้มลูจาก 

o คณะกรรมการจริยธรรม ส านกัขา่วกรองแห่งชาติ  คูม่ือการป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

o ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  คูม่ือการพฒันาและสง่เสริมการปฏิบตัติามมาตรฐาน 

ทางจริยธรรม ขา้ราชการพลเรือนส าหรบัคณะกรรมการจริยธรรม 

o ส านกังานต ารวจแห่งชาติ  คูม่ือการพฒันาและสง่เสริมการปฏิบตังิานเพ่ือป้องกนัผลประโยนท์บัซอ้น 



 


