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               ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการ

หรือท่ีเรียกกันวา “ผลประโยชนทับซอน (Conflict of interest)”

เปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหน่ึงท่ีทาํใหเกิดผลเสียตอประเทศ

อยางมหาศาล ซ่ึงรัฐบาลไดมีการผลักดันใหการปองกันและปราบปราม

การทุจริตเปนวาระแหงชาติโดยไดกาํหนดแนวทางการปฏิบัติมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมุงเนน

การตอตานการทุจริตและสรางการรับรูในทุกภาคสวน

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงในตาํแหนง หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ

อยางใดอยางหน่ึงในพฤติการณท่ีอาจทาํใหผูอ่ืนเช่ือวามีตาํแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมี

ตาํแหนงหรือหนาท่ีน้ันหรือใชอาํนาจในตาํแหนงหรือหนาท่ี ท้ังน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได

โดยชอบสาํหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือกระทาํการอันเปนความผิดตอตาํแหนงหนาท่ีราชการหรือ

ความผิดตอตาํแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

Conflict of interest
ค ว า ม รู้ ทั� ว ไ ป เ กี� ย ว กั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น

เพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสาํหรับตนเองและผูอ่ืน  
" โ ด ย ทุ จ ริ ต "

ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
" ทุ จ ริ ต ต่ อ ห น้า ที� "

 
" ทุ จ ริ ต ใ น ภ า ค รั ฐ "
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สาํนักงาน ก.พ. ไดนิยาม ความหมายไววา ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน

(Conflict of Interest) คือ สถานการณท่ีบุคคลผูดาํรงตาํแหนงอันเปนท่ีไววางใจ 

( เชน ทนายความนักการเมือง ผูบริหาร หรือ ผูอาํนวยการ ของบริษัทเอกชนหรือหนวยงานรัฐ) 

เกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ (PROFESSIONAL

INTERESTS)  อันสงผลใหเกิดปญหาท่ีเขาไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเปนกลางไมลาํเอียง

ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นอาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจท่ีมีตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถ

ปฏิบัติงานตามตาํแหนงใหอยูในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอยเพียงใด

๒. มีหนาท่ีและความรับผิดชอบทางการตามตาํแหนงราชการหรือ

สาธารณะผูท่ีดาํรงตาํแหนงสาธารณะตอง 

มีบทบาทและปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานดวยความเปนกลางยึด

ผลประโยชนสาธารณะสาํคัญเหนือผลประโยชนสวนตน 

องค์ประกอบของความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชนส่์วนตน

และผลประโยชนส่์วนรวม
๑. มีผลประโยชนสวนตัวอาจเปนตัวเงิน

หรือไมเปนตัวเงินก็ได เปนของตนเองหรือของ

คนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดโดยประโยชน

สวนตนมีความขัดแยงกับตาํแหนงหนาที ่

๓. มีการเขามาแทรกแซงการใชดุลยพินิจ

อยางเปนกลางสภาพความขัดแยงไดเขามาแทรกแซง

การใชดุลยพินิจท่ีเปนกลางของผูดาํรงตาํแหนงจนทาํให

การตัดสินใจเบ่ียงเบนออกจากมาตรฐานทางวิชาชีพ

หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

"ผลประโยชนทั์บซ้อน" 

๒



๒. ผลประโยชนทับซอนสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในหนวยงานภาครัฐ องคกรธุรกิจ

สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรวิชาชีพตาง ๆ โดยสามารถเกิดขึ้น

ไดทั้งในระดับนโยบายของชาติ หนวยงานราชการ และองคกรในระดับทองถิ่น 

ดังนั้นผลประโยชนทับซอนจึงมีมูลคาความเสียหายตั้งแตไมกี่รอยบาทไปจนถึง

นับหมื่นลานบาทและในบางกรณีความเสียหายมิไดปรากฏออกมาในรูปของที่เปน

วัตถุแตยังรวมถึงผลประโยชนมิใชวัตถุอีกดวย

๓. ผลประโยชนทับซอนมิไดจาํกัดเฉพาะผลประโยชนของบุคคลเทานั้น 

แตยังรวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจหรือดาํเนินการ

อันมุงตอบสนองตอผลประโยชนของหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งดวย 

เชน การที่บุคคลดาํรงตาํแหนงซอนกันในสองหนวยงานอันกอใหเกิดการทาํบทบาท

ที่ขัดแยงกัน และมีการใชอาํนาจหนาที่ของหนวยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชน

ของอีกหนวยงานหนึ่ง

๑. ความหมายอยางกวางหมายรวมถึง

การปฏิบัติงานตามตาํแหนงหนาที่

ที่รับผิดชอบตอหนวยงานหรือองคกร

หรือตอสวนรวม แตดาํเนินการตัดสินใจ

ปฏิบัติหนาที่โดยคาํนึงถึงผลประโยชนของตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง 

แนวคิดทางวิชาการ

๔.“การฉอราษฎรบังหลวง”และ“การคอรรัปชัน เชิงนโยบาย”

(POLICY CORRUPTION) ตางก็เปนรูปแบบหนึ่งของผลประโยชน

ทับซอน เนื่องจากทั้งสองรูปแบบตางเปนการใชตาํแหนงหนาที่

สาํหรับมุงตอบสนอง ตอผลประโยชนสวนตัวและ/หรือพรรคพวก

๓

แนวคิดทางวิชาการได้ให้ความหมายของ
ผลประโยชนทั์บซ้อนไว้ ๔ ประการ ดังนี�



๑. การรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด 

คือ การรับของขวัญหรือความสะดวกสบาย

ท่ีเกินความเหมาะสม ซ่ึงอาจจะสงผลตอบุคคล

ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี การรับของขวัญ

มีไดหลายรูปแบบ ในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชน

ตอผูใหของขวัญน้ัน 
 

 

รูปแบบของ
ผลประโยชนทั์บซ้อน

มีดังต่อไปนี� 

๒. การหาประโยชนใหตนเอง 

คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง 

ครอบครัว หรือพวกพอง 

จากตาํแหนงหนาท่ีเปน

การใชตาํแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเอง 

๓. การทาํงานพิเศษ 

คือ การรับจางเปนท่ีปรึกษาหรือการจางงานใหแกตนเอง 

รวมถึงการใชตาํแหนงสถานภาพการทาํงานในการท่ีจะเขาไป

เปนนายจางของภาคเอกชนหรือเปนเจาของเอง นอกจากน้ี  

ยังรวมถึงการใชเวลาและเคร่ืองมือของรัฐ

ในการทาํงานพิเศษภายนอกท่ีไมใช

อาํนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากหนวยงานดวย 

๔. การรับรูขอมูลภายใน 

คือ การนาํขอมูลลับของทางราชการไปเปดเผย 

เพ่ือรับส่ิงตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือ

ประโยชนอ่ืน ๆ หรือนาํขอมูลของทางราชการไป

เปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหาประโยชน                                        

จากขอมูลเหลาน้ัน 
๕. การนาํทรัพยสินของหนวยงานไปใช

ช่ัวคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตน 

คือ การนาํทรัพยสินของหนวยงานไปใช

ในงานสวนตัว 

๖. การนาํโครงการสาธารณะ

ลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนทางการเมือง

คือ การใชงบสาธารณะในการหาเสียง หรือ

การนาํโครงการสาธารณะลงสูเขตเลือกต้ัง

ของตนเอง 

๔

๔

๔

โครงการศึกษาวิจัย การปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื�อการต่อต้านการทุจริต



กระบวนการทางความคิด 
(Mindset )

 
ร ะบบ คิดฐ าน

                                                 

         เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลท่ีมีตัวเลขหลายตัว

และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือกไดหลายทางเกิดความคิดท่ี

หลากหลายซับซอนหากนาํมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีของรัฐ จะทาํใหเจาหนาท่ีของรัฐตองคิดเยอะ อาจจะนาํ

ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมมาปะปนกันได 

แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได 

Analog
 

        เปนระบบการคิดวิเคราะหขอมูลที่สามารถเลือกไดเพียง

สองทางเทาน้ัน คือ ๐ กับ ๑ และอาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเลือก

ไดสองทาง เชน ใช กับ ไมใช,เท็จ กับ จริง, ทาํไดกับทาํไม

ได,ประโยชนสวนตน กับ ประโยชนสวนรวมจึงเหมาะกับการ

นาํมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีรัฐท่ีตอง

สามารถแยกเร่ืองตาํแหนงหนาที่กับเร่ืองสวนตัวออกจากกันได

อยางเด็ดขาดและไมกระทาํการท่ีเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม                 

 
ร ะบบ คิดฐ าน

Digital
 

๕

การที�ผลประโยชนส่์วนตนขัดกับผลประโยชนส่์วนรวมทําให้
ผลประโยชนส่์วนรวมต้องตกไปเป�นผลประโยชนส่์วนตน

ซึ�งมีสาเหตุมาจากการที�มีระบบคิดที�ไม่ถูกต้องดังนี�

ผลประโยชน์
ส่วนตน

ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ผลประโยชน์
ส่วนตน

ผลประโยชน์
ส่วนรวม



ตัวอย่างพฤติการณที์�เกี�ยวกับ
ผลประโยชนทั์บซ้อน

             มีประเด็นตัวอยางวา ขาราชการหนวยงานของรัฐแหงหน่ึงไดนาํรถยนตสวนกลางซ่ึงเปนรถ

ท่ีมีไวเพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของหนวยงานไปใชในลักษณะ รถประจาํ ตาํแหนงโดยขาราชการ

หนวยงานของรัฐจะโทรศัพทส่ังการพนักงานขับรถโดยตรง และใหพนักงานขับรถเปนผูเก็บกุญแจ

รถไว และยังใหพนักงานขับรถนาํรถยนตดังกลาวไปรับ-สงตนเองระหวางบานพักกับหนวยงานใน

ชวงเชาและเย็นดวยโดยไมมีการจัดทาํ เอกสารควบคุมการใชรถตามระเบียบทางราชการ ทาํใหไม

สามารถตรวจสอบไดวาใชรถเพ่ืองานราชการหรือไมหรือเมื่อเสร็จส้ินการใชงานในแตละวันไดนาํรถ

มาเก็บรักษาท่ีโรงเก็บรถภายในหนวยงานหรือไม กรณีน้ีสาํนักงานการตรวจเงินแผนดินชี้มูลวา

เปนการไมปฏิบัติตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการพ.ศ. ๒๕๒๓ เปนการกระทาํ

ทุจริตและใชอาํนาจหนาท่ีโดยมิชอบ กอใหเกิดความเสียหายแกเงินหรือทรัพยสินของทางราชการ

โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอาํนาจหนาท่ีในการพิจารณาอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง แตกลับนาํ

รถยนต ไปใชในลักษณะท่ีเปนรถประจาํ สวนตัวการใชรถยนตไป-กลับท่ีพักเปนประจาํสวนตัวแมจะ

มีระยะทางส้ันๆ หรือใชรถยนตไปในสถานท่ีอื่น ๆ เชน ไปรับประทานอาหารกลางวันหรือไปทาํธุระ

สวนตัวก็ถือวาเปนการใชรถยนตท่ีไมเปนไปตามระเบียบของทางราชการ และเปนการกระทาํ 

การทุจริตซ่ึงจะตองถูกดาํเนินการทางอาญาและทางวินัยนอกจากคนใชรถยนตจะมีความผิดแลว

เจาหนาท่ีฝายพัสดุเจาหนาท่ีฝายการเงิน และผูอนุมัติเบิกจายคานํ้ามันก็จะถูกดาํเนินการทางวินัย

ดวย รวมท้ังเรียกเงินคานํ้ามันทั้งหมดคืนราชการ ดังน้ันการใชรถยนตสวนกลางตองดาํเนินการตาม

หลักเกณฑท่ีทางราชการกาํหนดไวไมควรใชในลักษณะท่ีเปนการสวนตัวและหากมีความจาํเปนท่ีจะ

ใชนอกเหนือจากภารกิจท่ีไดรับมอบหมายนั้นก็ควรจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือกอน เพ่ือไมใหเกิด

ความเสียหายในภายหนา กรณีน้ีเปนเร่ืองลอแหลมท่ีมีการกระทาํกันแทบทุกหนวยงานดวยความ

เคยชิน โดยคิดไปเองวาเปนเร่ืองเล็กนอยเม่ือไหรท่ีพลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมาก็จะเกิดความ

เสียหายแกผูกระทาํความผิดโดยใชเหตุ

ตัวอย่างที� ๑
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                มีขาราชการทานหน่ึงจะเดินทางไปประชุมท่ีจังหวัดหน่ึงโดยไดรับ

การสนับสนุนจากบริษัทนายทุน ซ่ึงขาราชการแจงวาบริษัทน้ันไมมีความสัมพันธกับตนเปนการสวนตัว

โดยท่ีผูบังคับบัญชาไมพิจารณาอนุญาตใหไปประชุม จึงขอใชวันลาพักผอนเพ่ือไปประชุมกรณีนี้

ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.วาดวยหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. ๒๕๔๓  

                 กรณีน้ี ถือวาเปนการไมปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยหลักเกณฑ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซ่ึงออกตามความมาตรา

๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.

๒๕๔๒ ท่ีกาํหนดหามเจาหนาท่ีของรัฐรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอาํนาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดตามธรรมจรรยาท่ีประกาศไวใน

ประกาศน้ี คือการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ 

โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

โดยกาํหนดใหรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจาํนวนที่เหมาะสม

ตามฐานานุรูป การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา

ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ี

การใหน้ันเปนการใหในลักษณะบุคคลทั่วไป หากการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดไมเปนไป

ตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคาเกินกวาสามพันบาทซึ่งเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลว

โดยมีความจาํเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล 

เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ ประโยชนนั้นตอ

ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันสังกัด ในทันทีที่สามารถกระทาํได

เพ่ือใหวินิจฉัยวามีความจาํเปนความเหมาะสมและสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นไวเปนของตนหรือไม ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหเกิดการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมที่เกิดจากการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐ

              เร่ืองน้ีเปนเร่ืองลอแหลมที่อาจมีการกระทาํ กันดวยการรูเทาไมถึงการณโดยคิดวา

ใชวันพักรอนซึ่งถือเปนเร่ืองสวนตัวการกระทาํ ดังกลาว จาํเปนท่ีขาราชการ จะตองขออนุมัติ

จากผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
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นาย น ขาราชการระดับผูบริหารหนวยงาน ขับรถยนตสวนตัวมาท่ีทาํงาน เม่ือมาถึงที่ทาํงาน 

นาย น เห็นวารถยนตของตนไมไดลางทาํความสะอาดมาหลายอาทิตย จึงไดสั่งใหพนักงาน

ขับรถยนตของหนวยงานลางรถยนตของตนเองดวยนํ้าของทางราชการ และไดปฏิบัติเชนนี้

เร่ือยมาเปนประจาํโดยคิดวาเปนเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆท่ีไมไดสงผลกระทบตอหนวยงานมาก

แตอยางใด แตการกระทาํของนาย น ดังกลาวถือเปนการใชทรัพยากรของหนวยงานไมวาจะเปน

ทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรนํ้าไปเพื่อประโยชนสวนตัวไมใชเพ่ือประโยชนสวนรวม 

จึงเปนผลประโยชนทับซอน 

ตัวอย่างที� ๔
 

นายดาํ ขาราชการหนุมไฟแรงมีพฤติกรรมลาปวยบอยคร้ังและลาปวยแตละคร้ังเปนเวลานาน

ตอมานายดาํ ไดขอลาปวยเปนเวลานาน เพ่ือพักรักษาตัวจากโรคเครียดแตขอเท็จจริงกลับรับฟงไดวา

นายดาํ ไดเขาทดสอบความรูวิชากฎหมายของสาํนักอบรมกฎหมายแหงหน่ึงโดยนายดาํ เปนคนขอให

แพทยผูทาํการตรวจออกใบรับรองแพทยใหเองโดยอางเรื่องความเจ็บปวยตองการพักผอนและยังไม

สามารถทาํงานได และอางวามีวันลาเหลืออยูเพียงพอ นายดาํ มีเจตนาอาศัยเหตุแหงความเจ็บปวยขอ

ลาปวยเพ่ืออานหนังสือเตรียมตัวเขาสอบความรูวิชากฎหมายดังกลาวขางตน จึงเห็นควรวากลาวตักเตือน

ตัวอย่างที� ๕
 

นายสม เจาหนาท่ีปฏิบัติการมักใชเคร่ืองถายเอกสารของสาํนักงานถายเอกสารเพ่ือประโยชนสวนตน

ท่ีไมเก่ียวของกับงาน เชน การถายเอกสารเพ่ือทาํวิทยานิพนธของตนเอง เพราะเห็นวากระดาษ

ท่ีทางราชการใหใชในการปฏิบัติงานเหลือใชและไมตองการเสียเงินใหแกรานถายเอกสาร

การกระทาํของนายสม แมวาจะเปนเพียงการถายเอกสารแตเปนการเบียดบังวัสดุอุปกรณของราชการ

เพ่ือประโยชนสวนตน แมผลประโยชนท่ีนายสม ไดรับจะเล็กนอยก็ตาม



นาย เขียว ขาราชการไดรับมอบหมายใหทาํหนาท่ีรับ – สงวิทยากรที่จะมาบรรยายแตในระหวาง

เดินทางไดแจงใหพนักงานขับรถยนตนาํรถยนตสวนกลางไปสงตนเพ่ือทาํธุระสวนตัวที่บานพักกรณี

จึงเปนการกระทาํผิดวินัยอยางไมรายแรงฐานอาศัยอาํนาจหนาที่ราชการของตนหาประโยชนให

แกตนเอง 
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นางสาว บ ขาราชการไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจางกอสรางอาคารสาํนักงาน 

ทราบวาผูรับจางมีสาํนักงานใหญอยูท่ีจังหวัดจันทบุรี ประกอบกับเคยรูจักกันมากอนจากงานกอสราง

อาคารของสาํนักงานหลังกอน นางสาว บ จึงฝากใหผูรับจางซื้อผลไมอบแหงมาใหตน

จาํนวนมากซ่ึงผูรับจางไดซ้ือผลไมอบแหงมาใหนางสาว บ ตามท่ีตกลงกัน แตเม่ือนางสาว บ

จะจายเงินเปนคาของท่ีตนฝากซ้ือผูรับจางกลับปฏิเสธไมรับเงินดังกลาวอางวาเปนคนท่ีเคยรูจักกัน

นางสาว บ เห็นวางานกอสรางอาคารท่ีผูรับจางสงมอบนั้นไมครบถวนสมบูรณเปนไปตามขอตกลง

ในสัญญาจางกอสรางโดยพบขอบกพรองหลายจุดแตก็ตรวจรับงานจางน้ันไว เพราะเห็นวา

เปนขอบกพรองเล็กนอย และถือวาเปนการชวยเหลือตอบแทนผูรับจางท่ีมีนํ้าใจแกตน 

เห็นวานางสาว บ ไมสามารถแยกเร่ืองสวนตนออกจากประโยชนสวนรวมได จึงเปนผลประโยชนทับซอน 

ตัวอย่างที� ๗
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นายฟา ลูกจางประจาํไดกระทาํผิดวินัยกรณีสาํนักงานไดจัดใหมีโครงการสัมมนาท่ีตางจังหวัด

กอนการเดินทางไปสัมมนานายฟา ไดขออนุญาตตอผูอาํนวยการสาํนักท่ีตนสังกัดใหตนพาภรรยาไปใน

การสัมมนาดวยแตผูอาํนวยการสาํนักไมอนุญาต และนายฟา ไดรับทราบคาํส่ังไมอนุญาตแลว 

เม่ือถึงวันสัมมนาปรากฏวานายฟา ยังคงพาภรรยาไปในการสัมมนาดวย และพาเขาพักรวมกันใน

หองพักซ่ึงสาํนักงานจัดใหนายฟา พักรวมกับผูเขารวมสัมมนาคนอื่น การกระทาํดังกลาวเปนเหตุใหผูเขา

รวมสัมมนาคนอ่ืน ซ่ึงตองเขาพักในหองพักเดียวกันไดรับความเดือดรอนและไมอาจอยูรวมการสัมมนาได

อยางราบร่ืนไมอาจเขาพักในหองพักดังกลาวไดตามปกติ การกระทาํเปนความผิดวินัยอยางไมรายแรง



การให้– การรับ
ของขวัญและผลประโยชน์

๑๐

การให้– การรับของขวัญและผลประโยชน์

         ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐตองตัดสินใจและกระทาํหนาที่โดยยึดผลประโยชน

สาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใด

รับของขวัญและผลประโยชนท่ีทาํใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทาํหนาท่ีที่ถือวา

เปนการประพฤติมิชอบยอมทาํลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความถูกตอง

ชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย

อะไรคือของขวัญและประโยชนอื์�นใดที�ใช้ในความหมายนี� ?

>  ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการ

หรืออ่ืนๆ ท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน

รายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ

 

>  ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดสามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได

 

>  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible Gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภคความบันเทิง

การตอนรับ ใหท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณเคร่ืองใชเชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เคร่ืองใชสวนตัว

บัตรกาํนัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน

 

> ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง

ส่ิงใดๆหรือบริการใด ๆ ท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซื้อขายไดอาทิการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติ

ดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชน

มากกวาคนอ่ืน ๆ



๑๑

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี�ยวกับการให้-รับของขวัญและ
หรือผลประโยชนอื์�นใดในทางปฏิบัติ

๑. เจ้าหนา้ที�ของรัฐควรจะรับหรือไม่

         ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได

หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาท

ท่ีปฏิบัติกันในสังคมอยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ

        ๑) ถาเปนการใหเงินเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสด

หรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเปล่ียนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอร่ี หุน พันธบัตร เปนการฝาฝน

ประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน

       ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม

หากการรับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลว

ผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอ

สงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ

       การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิด

การประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอรรัปชัน ในแตละสวนราชการควรกาํหนดนโยบายการรับ

ของขวัญและผลประโยชนของตนเองโดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีที่เสี่ยงตอ

การประพฤติมิชอบควรกาํหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ

         หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทาํและการตัดสินใจใด ๆ

จะตองกระทาํดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง

ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” ดังน้ัน องคกรหรือบุคคลใดๆ จึงไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชน

มาแสวงหาความชอบผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง องคกรหรือบุคคลอื่น ทาํใหเกิดความ

ส่ันคลอน ความเช่ือถือไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทาํใหเกิดความไมเปนธรรม

ในสังคม

         ประการสาํคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ

ประชาธิปไตยขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 

โดยกระทาํและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรม

ท่ีถูกตองเท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ



      ๑.) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติรวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหาม

รับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกาํลังจะมาทาํการคา การสัญญา

วาจะให-รับ กับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทาํใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

        หนวยงานควรกาํหนดนโยบายดานน้ีใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและ

เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเร่ืองน้ีไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ

       ๒.) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการน้ันๆ ทาํงานในขอบขายที่ออนไหวและ

ตองการความเช่ือถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชน

ท้ังจากระดับองคกรและระดับบุคคล เชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึด

ใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรม และจะไมถูกต้ังขอสงสัย

แมวาหนวยงานของทานมิไดกาํหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ 

และมิไดกาํหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนทานควรดาํรงความถูกตองดวยการ

รายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันๆ

        การฝาฝนนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นและพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับ

ความรายแรงของการฝาฝน นอกจากน้ัน หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ 

เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริตและสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆ

รับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ 

หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย

       ๑.) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท

       ๒.) หากมีราคาทางการตลาดเกิน ๓,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาจะ

ตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการหรือไม

๑๒

๒. เจ้าหนา้ที�ควรจะรายงานการรับหรือไม่ ?

๓. เจ้าหนา้ที�สามารถเก็บไว้เป�นของตนเองได้หรือไม่ ?

การฝ�าฝ�นกฎนี�จะมีโทษอย่างไร ?

๕ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอื์�นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ. พ.ศ. ๒๕๖๓

๕



                       ๑. หามขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเปนคูสัญญา 

         หรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทาํกับหนวยงานของกรมปศุสัตว

         ท่ีตนมีหนาท่ีและอาํนาจในการกาํกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ

 

          

 

 

              ๒. หามขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเปนหุนสวนในหางหุนสวน 

หรือถือหุนในบริษัท ท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของกรมปศุสัตว ท่ีตนมีหนาที่

และอาํนาจในการกาํกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ

มาตรการในการป�องกัน
ผลประโยชนท์ับซ้อน

๑๓

มาตรการป�องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชนส์่วนตน
กับผลประโยชนส่์วนรวมของกรมปศุสัตว์ ๖

๖
 ประกาศกรมปศุสัตว์เรื�องมาตรการภายในเพื�อป�องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๒

              ๓. หามขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตวเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา 

ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจเอกชน ซ่ึงอยูภายใตการกาํกับ ดูแล ควบคุม 

ตรวจสอบของหนวยงานของกรมปศุสัตว ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจ

ของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบ

ตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของตน

              ๔. หามขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ใชเวลาราชการปฏิบัติงานอื่น

ท่ีมิใชงานในหนาท่ีราชการเพื่อผลประโยชนสวนตน

              ๔. หามขาราชการ และเจาหนาท่ีกรมปศุสัตว ใชทรัพยสินของทางราชการ

เพ่ือผลประโยชนสวนตน



กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับ
การป�องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน 
 

๑๔

๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป�องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. หามเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทาํกับหนวยงานของรัฐซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐผู

น้ันปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ และมีอาํนาจกาํกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ

หรือดาํเนินคดี

๒. หามเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาท่ีในฐานะที่เปนเจาหนาท่ีของรัฐและมีอาํนาจกาํกับ

ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาํเนินคดี

๓. หามรับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของ

รัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดย

ทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือ ผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน

หรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว

๔. หามเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางใน

ธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยูภายใตการกาํกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่

เจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงโดยสภาพของ

ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทาง

ราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

 

 
 ๒. ประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื�อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื�นใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหนา้ที�ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไดกาํหนดวาโดยอาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดกาํหนดหลักเกณฑ

และจาํนวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา

กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติ

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม



๑๕

“ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม

“ ญาติ ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตร

บุญธรรม

“ ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา ส่ิงท่ีมีคุณคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง 

การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน

๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี�ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๔

"การเร่ียไร" หมายความวา การเก็บเงินหรือทรัพยสินโดยขอรองใหชวยออกเงินหรือทรัพยสินตามใจ

สมัคร และใหหมายความรวมถึงการซ้ือขายแลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการซ่ึงมีการแสดงโดยตรงหรือ

โดยปริยายวามิใชเปนการซ้ือขายแลกเปล่ียน ชดใชหรือบริการธรรมดาแตเพ่ือรวบรวมเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีไดมาท้ังหมดหรือบางสวนไปใชในกิจการอยางใดอยางหน่ึงน้ันดวย

"เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเร่ียไร" หมายความวา เขาไปชวยเหลือโดยมีสวนรวมในการจัดใหมี

การเร่ียไรในฐานะเปนผูรวมจัดใหมีการเร่ียไร หรือเปนประธานกรรมการอนุกรรมการ คณะทาํงาน 

ท่ีปรึกษา หรือในฐานะอ่ืนใดในการเร่ียไรน้ัน

"หนวยงานของรัฐ" หมายความวา สวนราชการหรือหนวยงานท่ีอยูในกาํกับดูแลของรัฐทุกระดับท้ังใน

ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ

"เจาหนาท่ีของรัฐ" หมายความวา ขาราชการ พนักงานและลูกจางของหนวยงานของรัฐ

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๑. ขาราชกาตองยึดม่ันในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาํในส่ิงท่ีถูกตองและเปนธรรม

๒. ขาราชการตองมีจิตสาํนึกท่ีดีและรับผิดชอบตอหนาท่ี เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว 

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

๓.ขาราชการตองแยกเร่ืองสวนตัวออกจากตาํแหนงหนาท่ีและยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ

เหนือกวาประโยชนสวนตน

๔. ขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตาํแหนงหนาท่ีและไมกระทาํการ

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม

๕. ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยางตรงไปตรงมา

 



๑๖

๖. ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมเปนกลางทางกลางเมืองใหแกประชาชน 

โดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

๗. ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด 

และรวดเร็วไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารท่ีไดมาจากการดาํเนินงานเพ่ือการในหนาท่ีและ

ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

๘. ขาราชการตองมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหงวิชาชีพโดยเครงครัด

๙. ขาราชการตองยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

๑๐. ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดาํรงตนรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณของราชการโดยรวม

ช่องทางและขั�นตอนการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 

             ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว ต้ังอยูท่ีกลุมวินัยและเสริมสรางระบบ

คุณธรรม กองการเจาหนาท่ี ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว 

             มีหนาท่ีดาํเนินงานเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตรับขอรองเรียน

เร่ืองทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ ท้ังในเร่ืองความ

บกพรองในการปฏิบัติงานความลาชาในการดาํเนินการ ความไมโปรงใสและความไมเหมาะ

สมในการปฏิบัติงานหรือการจัดซ้ือจัดจาง ตลอดจนความไมมีคุณธรรมจริยธรรมของเจาหนาที่

กรมปศุสัตว รวมท้ัง เร่ืองท่ีไดรับการรองขอจากศูนยดาํรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สาํนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สาํนักงานการตรวจเงินแผนดิน

สาํนักงานผูตรวจการแผนดินหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐและสงใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ



จดหมายจาหนาซองถึงหัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว หรือผูบริหาร

กรมปศุสัตว  เลขที่ ๖๙/๑ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

ยื่นขอรองเรียนดวยตนเองที่ศูนยปฏิบัติการตอตาน

การทุจริต กรมปศุสัตว ตั้งอยูที่กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม 

กองการเจาหนาที่ ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว

เว็บไซตของศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว www.anticorruption.dld.go.th

โทรศัพท หมายเลข ๐๒ ๖๕๓ ๔๔๓๔ ตอ ๒๑๓๔ 

โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๙๒๗ 

ช่องทางการร้องเรียนเกี�ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหนา้ที�

กรมปศุสัตว์ 

ทานสามารถรองเรียน - รองทุกขแจงเบาะแสการทุจริตและแจงเร่ืองอื่น ๆ ไดตามชองทางนี้

๑๗

Call Center

หนังสือ / จดหมาย

Internet

ติดตอดวยตนเอง

อื่น ๆ 

ผานชองทางหนังสือพิมพ หรือโทรทัศน เปนตน



พิจารณาดาํเนินการทางวินัยหรือาญา

ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

เขาสูกระบวนการขั้นตอนการดาํเนินการทางวินัย

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑

ขั�นตอนการจัดการข้อร้องเรียนเกี�ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

มีเหตุนาเช่ือถือ + ราชการเสียหาย/

ประชาชนเดือดรอน 

( ไมถึงข้ันช้ีมูลความผิด )

๑๘

เม่ือไดรับ

เร่ืองรองเรียนทุจริต
ศปท ปศ ดาํเนินการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงเบื้องตนภายใน ๗ วัน

รายงานอธิบดี กรมปศุสัตว

รายแรง/กระทบตอความเช่ือม่ัน

และความไววางใจของประชาชน

ปรับยายไปดาํรงตาํแหนงอ่ืน

ช่ัวคราว

มีมูลกระทาํความผิด

ระหวางน้ัน

ใหออกจากตาํแหนงไวกอน

ไมมีมูลกระทาํความผิด



 
ภาคผนวก

 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมปศุสัตว เร่ืองมาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเร่ียไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน



คณะผูจัดทาํ

 
นายสัตวแพทยสมชวน รัตนมังคลานนท 

 

นายพงษพันธ ธรรมมา

 

นายนฤชา แกวอุดมวัชระ

 

นายกฤชฐา นาควิจิตร

 

นายสิรภพ เดชพันธุ

 

นางสาวสุภาวี แจงสวาง

รองอธิบดีกรมปศุสัตว

หัวหนาศูนย ศปท. กรมปศุสัตว

ผูอาํนวยการกองการเจาหนาท่ี

รองหัวหนาศูนย ศปท. กรมปศุสัตว

นิติกรชาํนาญการพิเศษ 

เจาหนาท่ีศูนย ศปท.กรมปศุสัตว

นิติกรชาํนาญการพิเศษ 

เจาหนาท่ีศูนย ศปท.กรมปศุสัตว

นิติกร 

เจาหนาท่ีศูนย ศปท.กรมปศุสัตว

นิติกร 

เจาหนาท่ีศูนย ศปท.กรมปศุสัตว



จัดทาํโดย ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต กรมปศุสัตว

๖๙/๑ ถนนพญาไท แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 กลุมวินัยและเสริมสรางระบบคุณธรรม กองการเจาหนาที ่

โทร.๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ตอ ๒๑๓๔ แฟกซ ๐๒-๖๕๓-๔๙๑๖


