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มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2562 

 
1. ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.1  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of interests)  

 หมายถึง ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดว่าจะอยู่เฉพาะในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ซึ่งค าว่า Conflict Of Interests มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” ถ้อยค าเหล่านี้ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอันเป็น
การกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

 
 
 
 
 
 

Conflict of Interests 

มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ผลประโยชน์ขัดกัน 
     ผลประโยชน์ขัดแย้ง 
     การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
  

การขัดกันระหว่าง 

 

   

ผลประโยชน ์
ส่วนตัว 
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1.2 การขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)                               
มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
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1.3 รูปแบบความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม มี 9 รูปแบบ ดังนี้ 
(1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) 

 

 
 

กรณีตัวอย่าง  
1. หัวหน้างานอ านวยการของ กปภ.สาขาน้ าใส รับบัตรของขวัญ (Gift Voucher) ของห้าง

เซ็นทรัล จ านวนเงิน 10,000 บาท จากผู้บริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เพ่ือต้องการให้
ช่วยบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายนั้น ชนะการประมูลโครงการก่อสร้างของ กปภ.สาขาน้ าใส 

2. บริษัทจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รายใหญ่แห่งหนึ่ ง ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปประชุมและดูงานในต่างประเทศ ให้ผู้บริหาร กปภ. และครอบครัว เพ่ือต้องการให้
บริษัทจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์รายใหญ่นั้น ชนะการประมูลโครงการจัดหา
คอมพิวเตอร์ล็อตใหญ่ของหน่วยงาน 

 
(2) การท าธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือ เป็นคู่สัญญา (Contracts) 

 

 
 

กรณีตัวอย่าง ผู้อ านวยการกองจัดการบุคคล ท าสัญญาเช่ารถเพ่ือพาพนักงานในสังกัดไปสัมมนา
และศึกษาดูงานกับบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นบริษัทท่ีภรรยาของผู้อ านวยการกองจัดการบุคคลเป็นผู้บริหาร
และมีหุ้นส่วนอยู่ 
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(3) การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะ หรือ หลังเกษียณ (Post-employment) 
 

 
 

กรณีตัวอย่าง  
1. ผู้อ านวยการ กปภ.เขตเอ เพ่ิงเกษียณอายุราชการไปเมื่อปี พ.ศ. 2561 และได้ไปท างานหลัง

เกษียณอายุราชการ โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทผลิตน้ าประปาแห่งหนึ่ง ที่เป็นคู่สัญญาของ 
กปภ.เขตเอ และใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่ง เพ่ือจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่เคยติดต่อ
เพ่ือให้การประสานงานราบรื่นเช่นเดิม 

2. อดีตผู้อ านวยการ กปภ.เขตบี หลังเกษียณอายุราชการ ได้ไปท างานเป็นที่ปรึกษาบริษัทใน
บริษัทผลิตท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งให้ 
กปภ.เขตบี ซื้อท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษาอยู่ 

 
(4) การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 

 

 
 

กรณีตัวอย่าง เจ้าหน้าที่ของ กปภ. ที่ด ารงต าแหน่งวิศวกรท่านหนึ่ง วันๆ ไม่ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่ เนื่องจากเอาเวลาปฏิบัติงานไปท างานที่ตนเองไปรับงานพิเศษ เช่น 
รับจ้างเขียนแบบก่อสร้างให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นต้น  
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(5) การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) 
 
 

 
 

กรณีตัวอย่าง  
1. เจ้าหน้าที่พัสดุของ กปภ. เปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส าคัญของบริษัท ก. ที่มายื่นประมูลไว้ก่อน

แล้ว ให้แก่บริษัท ข. เพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง โดยให้บริษัท ก. ที่มายื่นประมูลไว้ก่อนแล้ว
เสียเปรียบ 

2. เจ้าหน้าที่ของ กปภ. สาขาแห่งหนึ่ง ทราบว่า กปภ. จะขยายเขตจ าหน่ายน้ า จึงไปบอกญาติพ่ีน้อง
ให้ไปซื้อที่ดินบริเวณท่ี กปภ. จะขยายเขตจ าหน่ายน้ า เพ่ือหวังจะขายให้ กปภ. ในราคาที่สูงข้ึน 

 
(6) การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) 
 

 
 

กรณีตัวอย่าง  
1. ผู้อ านวยการกองธุรกรรม เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการของ กปภ. หรือการเบิกจ่ายค่า

น้ ามันเชื้อเพลิง ได้น ารถยนต์ของ กปภ. ไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 
2. เจ้าหน้าที่ขับรถของกองธุรกรรม มีหน้าที่ขับรถยนต์ของ กปภ. ได้น าน้ ามันในรถยนต์ไปขายและ

น าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว ท าให้ กปภ. ต้องสูญเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควร 
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(7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork-barreling) 
 

 
 

กรณีตัวอย่าง  
1. รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 
2. นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัดที่

ตนเองอาศัยอยู่ โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อถนนหรือชื่อสะพาน 
3. นายก อบต. เก้าเก้า จัดท าโครงการที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือหัวคะแนนก่อนที่ 

นายก อบต. ท่านนั้น จะหมดวาระในการด ารงต าแหน่ง 
 

(8) การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
 

 
 

กรณีตัวอย่าง ผู้อ านวยการ กปภ.เขตซี ใช้อิทธิผลของอ านาจหน้าที่ที่ตนเองด ารงต าแหน่งอยู่ ฝาก
ลูกหลานของเครือญาติ และลูกหลานของเพ่ือนๆ ที่เคยเรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆ เข้าท างานใน กปภ.สาขา ที่
ตนเองมีอ านาจหน้าที่ควบคุมและก ากับดูแลอยู่ 
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(9) การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที ่ร ัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น  
(Influence) 

 

 
 

กรณีตัวอย่าง ผู้อ านวยการ กปภ.เขตดี ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองด ารงอยู่ ขมขู่เจ้าหน้าที่นิติกร        
ซึ่งเป็นผู้ใต้บังบัญชา ให้หยุดด าเนินคดีกับเครือญาติหรือพวกพ้องของตนเอง 
 
2. แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

2.1 กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กร ซึ่งก าหนดได้ ๖ ขั้นตอน เพ่ือใช้ส าหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ขั้นตอน 1  ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
ขั้นตอน 2  พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอน 3  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 
ขั้นตอน 4  ผู้บริหารด าเนินการหรือประพฤตปิฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ี(Role Model) 
ขั้นตอน 5  สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชน รับทราบถึง

ความมุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 
ขั้นตอน 6  บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 

2.2 การพิจารณาส าหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปภ. 
2.2.1 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีประโยชน์หาก

ไม่น าไปสู่การปฏิบัติ 
2.2.2 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกคน ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2.2.3 กปภ. คาดหวังให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ทุกคน รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการ
ต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรืออาจขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ในการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
แนวทางการปฏิบัติของ กปภ. ที่ก าหนดไว้ 
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2.2.4 กรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ส าหรับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทุก
คนสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในเบื้องต้น โดยการสอบถามตัวเองก่อนว่า  สิ่งที่จะท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
หรือไม่ หรือเป็นการกระท าที่เป็นที่ยอมรับและสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ และมีผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ กปภ. หรอืไม ่

 
3. การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในต าแหน่ง 

3.1 กปภ. จัดท าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (Code of 
Conduct) โดยได้ก าหนดมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพ เพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ต้อง
ยึดถือประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร โดยมีกลไกการบังคับใช้ และขั้นตอนการ
ลงโทษ กรณีมีการฝ่าฝืนมาตรฐานจรรยาบรรณ และมาตรฐานจริยธรรมไว้อย่างชัดเจน (เป็นการ
ก าหนดข้อพึงปฏิบัติ เพ่ือเป็นการสร้างกรอบพฤติกรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณไม่
ท าลายความเชื่อมั่นของสังคมหรือก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธา) 

3.2 การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะก่อนและหลังด ารงต าแหน่ง 
3.3 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และประพฤติปฏิบัติตน ได้แก่ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interests) ของ กปภ. 
 

 4.1 นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. ก าหนดว่า 
“2. ต้องไม่ยอมรับ ไม่ส่งเสริม ไม่มีส่วนร่วม ไม่กระท าการใดๆ ที่มีเจตนาในการทุจริตและคอร์รัปชัน 

เพ่ือประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  3. ต้องยึดถือประโยชน์ขององค์กรเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. ต้องประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. ประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ของ กปภ. รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ... ฯ” 

 

4.2 ประกาศคณะกรรมการ กปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ ก าหนดว่า  

“ข้อ 4 การกระท าหรือกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(1) การใช้ข้อมูลของ กปภ. เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 

   Good Governance 

    หลักธรรมาภิบาล   หลักนิติธรรม 
     หลักคุณธรรม 
     หลักความโปร่งใส 
     หลักการมีส่วนร่วม 

 หลักความรับผิดชอบ 
     หลักความคุ้มค่า 
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(2) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับ กปภ. หรือประกอบกิจการที่มี
ลักษณะเป็นการแข่งขันกับ กปภ. ซึ่งท าให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือ
กระทบต่อการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะเป็นคณะกรรมการของ กปภ. 

(3) การด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส าคัญ ที่ปรึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซึ่งท า
ให้ผลประโยชน์ของกรรมการขัดหรือแย้งกับผลประโยชน์ของ กปภ. หรือกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจตัดสินใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้นั้น ในฐานะเป็นคณะกรรมการของ กปภ. เว้นแต่การด ารงต าแหน่งที่ กปภ. 
มอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของกรรมการ โดยให้ถือว่าการกระท า
ของคู่สมรส เป็นการกระท าของกรรมการ 

ข้อ 5 การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(1) การรับของขวัญจากบุคคลนอกเหนือจากของขวัญอันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ 

ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย … 
(2) การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน รับของขวัญซึ่งมีราคาหรือ

มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล ... เกินกว่าจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
(3) การให้ของขวัญหรือการยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนให้

ของขวัญ ซึ่งมีราคาหรือมูลค่าในการให้แก่ แต่ละบุคคล แต่ละโอกาส เกินกว่าจ านวนที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด ... 

ทั้งนี้ การรับของขวัญซึ่งถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง หาก
กรรมการมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้
น าบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 6 คณะกรรมการต้องไม่แต่งตั้งหรือมอบหมายให้ผู้ที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในเรื่องใด เป็นกรรมการหรือเป็นผู้พิจารณาหรือเกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล ให้ความเห็น หรือมีอ านาจสั่งการใน
เรื่องนั้นๆ 

ข้อ 7 ให้คณะกรรมการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
ข้อ 8 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีไม่มี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ … โดยให้รายงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปีงบประมาณ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์  กรณีมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ... หากคณะกรรมการพบว่า ตนเอง คู่สมรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้รายงานกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นโดยทันที และ
ให้ ผชส. ส าเนาแจ้งส านักตรวจสอบ 

 

4.3 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ก าหนดว่า 
“มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้บริหาร 

- ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
- ไม่เปิดเผยข้อมูลลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก 
- ไม่ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อองค์กร 
- ไม่เรียกหรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ...ฯ 
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มาตรฐานจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน 
- เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ   

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
- ละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้แก่กันโดย

เสน่หาจากผู้มาติดต่อ ...ฯ 
มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร ก าหนดให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน  
- ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักจรรยาวิชาชีพอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ 

ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่             
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ประชาชน และ กปภ. 

- ต้องไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคลมาเป็นเหตุในการใช้ดุลพินิจที่เป็นคุณหรือเป็นโทษ 
เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้น 

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้
ข้อมูลของ กปภ. เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อ่ืน 

- ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่ ในการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ...ฯ” 

 

4.4 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ก าหนดว่า 

“1. บุคลากรของ กปภ. ต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบน ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม ไม่เรียกร้อง ให้ รับว่าจะให้ หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของ กปภ. หรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ กปภ. หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว 
เพ่ือน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด เพื่อจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอัน
มิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย ...ฯ” 

 

4.5 ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส           
ก าหนดว่า 

“3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การ
ต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยต้องไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือทุจริตเชิงนโยบาย รวมทั้งไม่ใช้ต าแหน่งที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

  4. สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในองค์กร ด้วยการไม่ทนต่อพฤติกรรมการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน มีความละอาย เกรงกลัวที่จะทุจริต และมีจิตส านึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
พอเพียง เข้าใจได้ว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม พร้อมร่วมท าหน้าที่ตรวจสอบ
และเฝ้าระวังการทุจริต และหากพบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือรับผลประโยชน์ ให้แจ้งข้อมูลต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ... ฯ” 

 

4.6 ค าสั่ง กปภ. ที่ 353/2551 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ก าหนดว่า “เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ และป้องกันที่จะไม่ให้ผู้ปฏิบัติงาน
คนเดียวกัน ต้องท าหน้าที่ดูแลและตัดสินใจ ทั้งประโยชน์ตนเองและประโยชน์ของหน่วยงาน กปภ . จึงได้
ก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเปิดเผยให้องค์กรได้รับรู้ว่า ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรบ้างที่ต้องดูแล และที่
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เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน จึงได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เพ่ือไม่ให้หน่วยงานสั่งการหรือมอบหมาย ให้
ตัวเองเป็นผู้พิจารณา/วินิจฉัย/สั่งการ ในสิ่งที่ต้องชี้ขาดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์หน่วยงาน 
ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้ 

(1) รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกปีในเดือนตุลาคม 
(2) เมื่อรับต าแหน่งใหม่ กรณีได้รับค าสั่งแต่งตั้งโยกย้าย 
(3) เมื่อรับต าแหน่งใหม่ กรณีได้รับค าสั่งบรรจุเข้าท างานใหม่ 
(4) เมื่อมีหรือเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น 
(ตามแบบรายงานแนบท้ายค าสั่ง กปภ. ที่ 353/2551 ...ฯ)” 

 

4.7 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ก าหนดว่า 

“เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กปภ. จึงก าหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

1. ห้ามมิให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ. ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา รับผิดชอบหรือท าหน้าที่ในการด าเนินงานในงาน/โครงการนั้นๆ 

2. ห้ามมิให้บุคลากรของ กปภ. ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในการด าเนิน
โครงการเอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง ทั้งที่เป็นผลประโยชน์ทางการเงินและอ่ืนๆ 

3.  ในกรณีท่ีบุคลากรของ กปภ. มีผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ใช้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) เปิดเผยหรือรายงานกรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้แบบรายงาน

หมายเลข 3 ที่ก าหนดใช้ส าหรับผู้ปฏิบัติงานทุกคนทุกต าแหน่งที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แนบท้ายค าสั่ง กปภ. ที่ 353/2551 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(2) การงดท าหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยหรือปฏิบัติงานเฉพาะส่วนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(3) การแก้ไขสถานะของต าแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 

ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินโครงการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

(4) ให้ผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการหรือเทียบเท่า (ส าหรับหน่วยงานส่วนกลาง) ผู้อ านวยการ 
กปภ.เขต 1-10/ผู้จัดการ กปภ.สาขา/ผู้อ านวยการกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3 (ส าหรับ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค) มีหน้าที่ตรวจสอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการด าเนินการซื้อ  
หรือจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และต าแหน่งอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
จัดท าแบบแสดงความโปร่งใสในการซื้อหรือจ้างทุกวิธีของ กปภ. ถึงความเกี่ยวข้องกับ
ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนอราคา ผู้ชนะราคา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีนิติสัมพันธ์ ในแต่ละงาน/
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้างของ กปภ.  

(ตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบฯ)” 
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4.8 การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าสิ่งใดควรท าและสิ่งใดไม่

ควรท า ผ่านการประชุมต่างๆ หรือ Morning talk เพ่ือเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.9 การสร้างจิตส านึก 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดขึ้นต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ให้ตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ จะต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หน้าที่ ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาชื่อเสียงของตน ตลอดจนภาพลักษณ์หน่วยงาน และปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

4.10 ผลของการฝ่าฝืน 
กปภ. จะด าเนินการทางวินัย กับผู้ปฏิบัติงานที่ฝ่าฝืน และผู้บังคับบัญชาที่รู้แล้วละเว้นไม่

ด าเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน การต่อต้านการรับหรือให้
สินบน ที่ก าหนดไว้ ซึ่งมีโทษทางวินัยตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ให้ออก หรือไล่ออกจากงาน 
ตามข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 และหากถูกตัดสิน
ว่าผิดจริง ผู้เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย โดยมีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ
ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 

 

5. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(1) พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
(2) นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. 
(3) ประกาศคณะกรรมการ กปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของคณะกรรมการ 
(4) ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
(5) ประกาศนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. 
(6) ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของ กปภ. 
(7) ค าสั่ง กปภ. ที่ 353/2551 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(8) มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์

ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

   
กฎหมาย จริยธรรม 
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ภาคผนวก 
1. แบบรายงานท้ายประกาศคณะกรรมการ กปภ. เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ของคณะกรรมการ 
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2. แบบรายงานท้ายค าสั่ง กปภ. ที่ 353/2551 ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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2.  แบบรายงานท้ายมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้อง
หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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