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คู่มือการปฏิบัติงาน 
เพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน 



คำนำ 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันท่ีเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยการ
ละเมิดต่อกฎหมาย  หรือจริยธรรมด้วยการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการ
ตัดสินใจของ  เจ้าหน้าท่ีของรัฐจนทำให้เกิดการละท้ิงความอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีจนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์  และทำให้องค์กร  หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียประโยชน์ไป  อาจเป็นประโยชน์ทางการเงิน
คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งอาจจะมี
กรณีเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยรวบรวมหลักการและแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ   

ผู้จัดหวังว่าคู่มือฉบับนี้  จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงตามสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                    หน้า 
ส่วนท่ี  ๑  ความหมาย และพฤติกรรมของผลประโยชน์ทับซ้อน              1 
ส่วนท่ี  ๒  หลักธรรมาภิบาล                  2 
ส่วนท่ี  ๓  แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              3 
ส่วนท่ี  ๔  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน              5 
ส่วนท่ี  ๕  โทษของการฝ่าฝืน                 8 
ส่วนท่ี  ๖  ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีพบเห็น             10 
ส่วนท่ี  7  การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร            11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                 |หน้า 1 จาก 12 

ส่วนที่  ๑ 
ความหมาย  และพฤติกรรมของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
คำว่า  Conflict of Interests  หรือผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน  หรือผลประโยชน์

ขัดแย้ง  หรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็น
การกระทำท่ีขัดคุณธรรม  จริยธรรม  และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หมายถึง  การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก  โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  และเป็นการเริ่มต้นนำไปสู่การทุจริต  ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ใน
รูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว 
หรือแม้แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  เป็นต้น 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับช้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

(Conflict of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา  
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น   และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  ซึ่งพฤติกรรมท่ีปรากฏอยู่ในสังคม  ได้แก่ 

๑. การรับของขวัญหรือรับประโยชน์  เป็นการรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความ
เหมาะสมอันมีผลต่อการตัดสินในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ 

๒. การหาประโยชน์ให้กับตนเอง  ครอบครัว  หรือพวกพ้อง  เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อ
ตนเอง  มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานต้นสังกัด  โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง 

3. การทำงานหลังเกษียณ  เป็นการทำงานหลังออกจากราชการ  โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ 
หรืออิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีราชการมารับงาน  หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  หรือลาออก
จากราชการเพื่อไปทำงานในหน่วยงานท่ีดำเนินกิจการประเภทเดียวกัน 

4. การทำงานพิเศษ  เป็นท่ีปรึกษาหรือต้ังบริษัทดำเนินธุรกิจท่ีแข่งขันหรือรับงานหน่วยงานต้นสังกัด 
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน  เป็นการนำข้อมูลลับของทางราชการไปเปิดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ี

เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ หรือนำข้อมูลของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือ     
พวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

๖. นำทรัพย์สินหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการท่ีเป็นของส่วนตน  เป็นการนำทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว 

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการใช้งบ
สาธารณะในการหาเสียง  หรือการนำโครงการสาธารณะลงสู่เขตเลือกตั้งของตน 
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ส่วนที่  ๒ 
หลักธรรมาภิบาล 

 
หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล  หรืออาจเรียกได้ว่า  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   หลักธรรมรัฐและ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม  Good  Governance  ซึ่งหมายถึง  การปกครองท่ีเป็นธรรม     
และเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และ
คล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบสำคัญ  ๖  ประการ  ได้แก่ 
๑. หลักนิติธรรม  คือ  การตรากฎหมาย  กฎ  ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัย

และเป็นธรรมตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม  คือ  การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละ 
ความอดทนขยันหมั่นเพียร  ความมีระเบียบวินัย  เป็นต้น 

๓. หลักความโป ร่งใส   คือ  การทำให้ สังคมไทยเป็น สังคมท่ี เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร             
อย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประซาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน 

๔. หลักความมีส่วนร่วม  คือ  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้        
และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามา
มีส่วนร่วม  ได้แก่  การแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ 
และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือ
กันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหาร  พนักงาน  และลูกจ้าง  ต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ี
อย่างดียิ่ง  โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพื่ออำนวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่  และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า  ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด  ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า  ซึ่งจำเป็นจะต้องต้ังจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการ
หรือประชาชนด้วย 
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ส่วนที่  ๓ 
แนวทางปฏิบัติงานเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักสำคัญของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีดังนี้ 
๑. ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์

สาธารณะเป็นอันดับแรก 
๒. ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  อันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประซาชนทุกคน

เสมอภาคภายใต้กฎหมายและการได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างเป็นธรรม) 
๓. ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่ม  อนัจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและอาจ
นำไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด 

4. หน่วยงานของรัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ  มิฉะนั้น
จะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ 

5. ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม  เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทำให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมากขึ้น 

๖. หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทำงานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทำงานหรือการตัดสินใจ  กรณีนี้ 
เรียกว่ามีการใช้หน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

8. การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน  เนื่องจากลดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ  สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลำเอียงได้ง่าย  แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

หลักสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก

เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมาย  และนโยบายจะต้องทำงานในขอบเขตหน้าท่ี
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า  ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ      
ส่วนบุคคลปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นกลา ง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา  อาชีพ  จุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด  : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส  นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด      
มีวิธีการต่าง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์  โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี  ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
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จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าจะทำให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้าง   
ความเช่ือมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ  ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้  และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ    
ในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความช่ือตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 

- ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียน  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทำงาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผย  เพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทาง
ท่ีผิด 

- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม 
 กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง   

ท่ีจะต้องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
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ส่วนที่  ๔ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  มาตรา ๑00, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ 
กำหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้   เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ใน

สังคมไทย  ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

กำหนดว่าโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑0๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา  คือ  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม  หรือให้กันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ืองกำหนดตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑00  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โดยท่ีมาตรา  100  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ  ดังต่อไปนี้ 

๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าท่ี  ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ  ดูแล  ควบคุม  ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ      
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ซึ่งมีอำนาจกำกับ  ดูแล  ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น  หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนห้องถิ่น  อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ท้ังนี้  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทน  พนักงาน  หรือลูกจ้าง       
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ  ดูแล  ควบคุม  หรือตรวจสอบ  ของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจ
เอกชนนั้นอาจจะขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม  หรือประโยชน์ทางราชการ  หรือกระทบต่อความอิสระ   
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ในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น  ท้ังให้นำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ  โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

และความในมาตรา  ๑00  ยังให้นำ  บทบัญญัติมาตรา  ๑00  มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการ
ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม  เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ
ห้าของจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีจำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด  ซึ่งมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๑00(๒) ท่ีได้รับอนุญาต  ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ท้ังนี้   เจ้าหน้าของรัฐตำแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิ ให้ดำเนินกิจการดังกล่าว  ให้ เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉะนั้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑00  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   ดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้
ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว  ดังต่อไปนี้ 

๑. นายกรัฐมนตรี 
๒. รัฐมนตรี 
 
๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เร่ืองกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑00  แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

โดยท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา  ๑๐0  ได้กำหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐดำเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ตำแหน่งใด     
ท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีประกาศ  เรื่องกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามมิใหด้ำเนินกิจการ
ตามความในมาตรา  ๑๐0  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  ลงวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๔  กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ให้ตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  เป็นตำแหน่งท่ีต้องห้ามมิ ให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑00             
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔2        
และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมี
ท่ีมาจากการกระทำความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม  คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความใน
บทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๑00  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ  มาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๕  มาตรา 
๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตาม
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บทบัญญัติแห่งกฎหมายคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามมาตรา  ๑0๐  เพิ่มเติมจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  ซึ่งได้
กำหนดไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ลงวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์ 
๒๕๔๔  ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้บริหารท้องถิ่น 
๒) รองผู้บริหารท้องถิ่น 
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ส่วนที่  ๕ 
โทษของการฝ่าฝืน 

 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน  ตัดเงินเดือน  จนกระท่ังถึงไล่ออก  ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน  ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์
ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น  ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ก่อให้เกิดการทำลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  กุญแจแห่งความเส่ียง  2  ประการท่ีสำคัญ  คือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า
ความเป็นจริง  การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้น ๆ มีค่าต่ำกว่าท่ีเป็นจริงเพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน  การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น   การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ทำให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ 
หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีกำหนด  ในสถานการณ์เช่นนี้     
ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทำในระดับ
มาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร  ข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ "การรับรางวัล" จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา  บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

"ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว  แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจหรือหากไม่รับจะเป็น
การทำลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง" 

"คนอื่น ๆ ก็ทำเช่นนี้  ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้" 
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"ดูซิ  ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน  ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง" 

"เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคน
แรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา" 

"มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้   แม้ว่า
ฉันจะให้คำแนะนำก็ตาม" 

"ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ  ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใด ๆ" 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้   ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ       

ถูกดำเนินการทางวินัยหากการกระทำของท่านเป็นการกระทำท่ีมิชอบ 
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ส่วนที่  ๖ 
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเหน็ 

 
1. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ

ธุระส่วนตัว  นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว  เป็นต้น 
2. การใช้อำนาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน 
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล 

4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน  เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัย
ตำแหน่งหน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน  เจ้าหน้าท่ีรัฐนำเวลาราชการไป
ทำงานส่วนตัว 

5. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด  ส่งผลให้มีการตัดสินใจ    

ท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
7. การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้  ประสบการณ์  หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดำรง

ตำแหน่งมารับงาน  หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง  เช่น  เคยทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงาน    
กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม  แล้วไปทำงานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย 
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
10. การใหข้องขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า  หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 
11. การซื้อขายตำแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้

ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับ  ตำแหน่ง  หรือความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด

ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
14. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด  แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์

ของตนเองหรือผู้อื่น 
๑๕. การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์ให้กับตนเอง  ครอบครัว  หรือพวกพ้อง  เช่น  เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง   
ทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
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ส่วนที่  ๗ 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 

 
หลักการและเหตุผล 
การวิเคราะห์ความเส่ียงกรณีเกิดการทุจริตในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียง

ของการทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กร  โดยประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงาน
ท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตเพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอำนาจ  คือ  เพื่อให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองและให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีได้โดยไม่ต้องรอ     
การดำเนินการต่าง ๆ จากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว  ท้ังนี้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ 
แต่จากแนวทำงานในการปฏิบัติทำให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน  ลักษณะการทุจริต
อาจเกิดขึ้น  ได้แก่  การทุจริตงบประมาณ  บุคลากร  ระเบียบกฎหมายหรือแนวทำงานปฏิบัติคุณธรรม
จริยธรรม  หรือจากการขาดความรู้  ความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ีในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีไม่        
สามารถปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบได้  การตรวจสอบท่ีไม่ครอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ  หรือแม้แต่การ
ใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดงนั้น  ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพของ
องค์กร (SWOT) มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

จุดอ่อน 
- ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณ  เช่น  ค่านิยมในการเล้ียงดู  การไม่

ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ  หลักศีลธรรมทางศาสนา  ศีล  ๕  เป็นเพียงพิธีกรรม 
- การจัดวางระบบเพื่อลดความเส่ียง  สร้างความยุ่งยาก  ซับซ้อน  ภาระงานมากขึ้นไม่เกิดความ

คล่องตัว 
จุดแข็ง 
- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ  กฎหมาย  กำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติงานไว้ 
- มีหลักเกณฑ์กำหนดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
- เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีใกล้ชิดประซาชน  โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถ

ติดตามตรวจสอบได้ 
โอกาส 
- มีหน่วยงานภายนอกร่วมในการตรวจสอบและปอ้งปราม  เช่น  สตง., ปปช. 
อุปสรรค 
- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม  ไม่ใช่เรื่องของตน 
- ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตน  ไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ 
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จากการวิเคราะห์  พบว่ามีความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน     
ท่ีจำเป็นต้องดำเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  ดังนี้ 

๑. ผู้บริหาร  บุคลากร  และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน  ยังขาดความรู้  ความเข้มาใจ  ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้อำนาจหน้าท่ีในความรับผิดชอบ  ไม่ทราบว่ามีกฎ  ระเบียบ  กฎหมาย  ห้ามไว้อย่างชัดเจน     
ว่าเป็นกรณีผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางจัดการ 
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้   ความเข้าใจด้านกฎหมาย  กฎระเบียบเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- จัดทำคู่มือ  แนวทางปฏิบัติงาน  ให้แก่เจ้าหน้าท่ี  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. ขาดจิตสำนึกร่วม  ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม 
แนวทางจัดการ 
- ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม  และจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ี        

ทุกระดับ  
๓. การรณรงค์ด้านการปราบปรามทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
แนวทางจัดการ 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรภายในแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) ปรับปรุงนโยบาย  มาตรการ  ให้รัดกุม  ชัดเจน  ลดโอกาสท่ีจะใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
๒) คอยสังเกต  ประเมินพฤติกรรมความเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบใน

กรณีท่ีมีเหตุการณ์เกิดขึ้น 
๓) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลประโยชน์สูง 
๔) ดำเนินการทดสอบเรื่องความช่ือตรงของข้าราชการ  บุคลากร  ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว 


