
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        คู่มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
 



 
ค าน า 

 
 

การมีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ถือเปน็การทจุริตคอร์รัปชั่นที่เปน็การแสวงหาประโยชน์โดยการละเมิดต่อ กฎหมาย หรือ 
จริยธรรมด้วยการใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพนิิจในกระบวนการตัดสินใจของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จนทำใหเ้กิดการละทิ้งความอิสระในการปฏิบติัหน้าทีจ่นส่งผลกระทบต่อประโยชน์ และทำ ใหอ้งค์กร  
หน่วยงานและสังคมต้องสูญเสียประโยชน์ไป อาจเปน็ประโยชน์ทางการเงินคุณภาพ  ใหบ้ริการ 
ความเปน็ธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆการจดัทาคู่มือการปฏิบติังาน  เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทับซ อน 
ฉบบันี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อใช้เปน็แนวทางในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าที่  ซ่ึงอาจจะมีกรณีเกี่ยวพันกับ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน โดยรวบรวมหลักการและแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ 
ทบัซ้อน เพื่อมิใหเ้กิดปญัหาการทจุริตประพฤติมิชอบ 

 
ผู้จัดหวังว่าคู่มือฉบบันี้  จะก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อการปฏิบติังานป้องกันผลประโยชน์ทับซ อน

ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตามสมควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
 

หน้า  
ส่วนที ่๑  ความหมาย และพฤติกรรมของผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
๑  

ส่วนที ่๒  หลักธรรมาภิบาล 
 
๒  

ส่วนที ่๓  แนวทางปฏิบติังานเพื่อปอูงกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
๓  

ส่วนที ่๔  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
๕  

ส่วนที ่๕  โทษของการฝุาฝืน 
 
๗ 

 
ส่วนที ่๖  ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทบัซ้อนที่พบเหน็  
 
ส่วนที๖่  การวิเคราะหค์วามเส่ียงในการเกิดการทจุริตในองค์กร 



๑ 
ส่วนที่๑ 

ความหมาย และพฤติกรรมของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  
ค าว่า Conflict of Interests หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือผลประโยชน์ขัดกัน หรือผลประโยชน์

ขัดแย้ง หรือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการ
กระทาท่ีขัดคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
หมายถึง การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติหน้าท่ีโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการเริ่มต้นนาไปสู่การทุจริต ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของ สูญเสียส่ิงท่ี
มีอยู่แล้ว หรือแม้แต่ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว เป็นต้น  

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ ซึ่งพฤติกรรมท่ีปรากฏอยู่ในสังคม ได้แก่  

๑. การรับของขวัญหรือรับประโยชน์เป็นการรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความเหมาะสม 
อันมีผลต่อการตัดสินในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีลักษณะท่ีเอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ   

๒. การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าท่ีเพื่อตนเอง มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทากับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง  

๓. การทางานหลังเกษียณ เป็นการทางานหลังออกจากราชการ โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ หรือ
อิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง หรือลาออกจาก
ราชการเพื่อไปทางานในหน่วยงานท่ีดาเนินกิจการประเภทเดียวกัน  

๔. การทางานพิเศษ เป็นท่ีปรึกษาหรือต้ังบริษัทดาเนินธุรกิจท่ีแข่งขันหรือรับงานหน่วยงานต้นสังกัด  
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน เป็นการนาข้อมูลลับของทางราชการไปเปิดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็น

ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูลของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องเพื่อ
แสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  

๖. นาทรัพย์สินหน่วยงานไปใช้ช่ัวคราวในกิจการท่ีเป็นของส่วนตน เป็นการนาทรัพย์สินของหน่วยงาน
ไปใช้ในงานส่วนตัว  

๗. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการใช งบสาธารณะในการ
หาเสียง หรือการนาโครงการสาธารณะลงสู่เขตเลือกตั้งของตน



๒ 
ส่วนที่ ๒ 

หลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาล  
หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล ฯลฯ 

ซึ่งเรารู้จักกันในนาม Good Governance ซึ่งหมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม และเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกัน
ในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบสาคัญ ๖ ประการ ได้แก่  
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 

ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม  

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  

๓. หลักความโปร่งใส คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน   

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสาคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ การ
แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน  

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่ง
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตน
รับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  

๖. หลักความคุ้มค่า ผู บริหารต องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจาเป็น
จะต องยึดหลักความประหยัดและความคุ มค่า ซึ่งจาเป็นจะต องต้ังจุดมุ่งหมายไปท่ีผู รับบริการหรือประชาชนด วย



๓ 
ส่วนที่ ๓ 

แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หลักส าคัญของการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้  
๑. ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญกับประโยชน์สาธารณะเป็น

อันดับแรก  
๒. ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี อันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใต้กฎหมายและการได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างเป็นธรรม)  
๓. ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้

ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่ม อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิ
ชอบในท่ีสุด  

๔. หน่วยงานของรัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานราชการ  

๕. ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทาให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมากขึ้น  

๖. หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  

๗. ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้ เรียกว่ามี
การใช้หน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง  

๘. การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก ลดการทุจริตประพฤติ
มิชอบ สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประชาชนช่ือมั่นว่า
หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  

หลักสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลักเจ้าหน้าท่ีต้อง

ตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทางานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ อนต องอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให ตรวจสอบและมีความพร อมรับผิดมีวิธีการต่างๆเช่นจด
ทะเบียนผลประโยชน์โยกย ายเจ าหน าท่ีจากตาแหน่งท่ีเกี่ยวข องกับผลประโยชน์ทับซ อนการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน าท่ี ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ อน
การ ใช กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน าจะทาให เจ าหน าท่ีร่วมมือและสร างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนผู รับบริการ
และผู มีส่วนได เสีย



๔ 
ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  :  การแก้ปัญหาหรือจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

สร้างวัฒนธรรมองค์กร  : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น  และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัย   
วิธีการดังนี้  

- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทางาน  

- ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียน  เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทางาน  

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางท่ีผิด  
- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม  
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  

      - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทาให เจ าหน าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต องทาตาม
กฎระเบียบและมาตรฐาน



๕ 
ส่วนที่ ๔ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑  

ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว  เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย  ให 
เจ าหน าท่ีของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได  หากเจ าหน าท่ี
ของรัฐฝุาฝืนให ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด วย  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด วย
การปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได ก าหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ี
เจ าหน าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได โดยธรรมจรรยา  คือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลท่ีให กัน
ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ือง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒  

โดยท่ีมาตรา  ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด วยการปูองกัน  และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห ามมิให เจ าหน าท่ีของรัฐผู ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  

๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐผู นั้นปฏิบัติ
หน าท่ี ในฐานะท่ีเป็นเจ าหน าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี  

๒) เป็นหุ นส่วนหรือผู ถือหุ นในห างหุ นส่วนหรือบริษัทท่ีเข าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ าหน าท่ี
ของรัฐผู นั้นปฏิบัติหน าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งมีอ านาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี  

๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว ซึ่งสัมปทานจากรัฐ  หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท องถิ่น  หรือเข าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ อม  หรือเป็นหุ นส่วนหรือผู ถือ
หุ นในห างหุ นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

๔) เข าไปมีส่วนได ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการท่ีปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ าหน าท่ีของรัฐผู นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน าท่ีในฐานะเป็นเจ าหน าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจจะขัดหรือ
แย งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน าท่ีของ
เจ าหน าท่ีของรัฐนั้น   ท้ังให น าบทบัญญัติดังกล่าวมาใช บังคับกับคู่สมรสของเจ าหน าท่ีของรัฐ  โดยให ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ าหน าท่ีของรัฐ



๖ 
 
และความในมาตรา ๑๐๐ ยังให นา บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช บังคับกับการดาเนินกิจการของผู ซึ่งพ นจากการ
เป็นเจ าหน าท่ีของรัฐมาแล วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว นแต่การเป็นผู ถือหุ นไม่เกินร อยละห าของจานวนหุ น
ท้ังหมดท่ีจาหน่ายได ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมิใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) 
ท่ีได รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ท้ังนี้ เจ าหน าของรัฐต าแหน่งต าแหน่งใดท่ีต องห ามมิให ดาเนินกิจการดังกล่าว ให เป็นไปตามท่ี 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังกล่าวข างต น
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดตาแหน่ง เจ าหน าท่ีของรัฐท่ีต องห ามมิให ดาเนิน
กิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี ้ 

๑. นายกรัฐมนตรี  
๒. รัฐมนตรี  

 
๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ืองก าหนด  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕  

โดยท่ีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๐๐ ได ก าหนดห ามมิให เจ าหน าท่ีของรัฐดาเนินกิจการบางอย่างโดยเจ าหน าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต องห าม
มิให ดาเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ให เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได 
มีประกาศ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีต องห ามมิให ดาเนินกิจการตามความในมาตรา  ๑๐๐ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ ์๒๕๔๔ ก าหนดต าแหน่งเจ าหน าท่ีของรัฐ ให ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เป็นต าแหน่งท่ี
ต องห ามมิให ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด วยการปูองกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให การบังคับใช กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการปู
องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีท่ีมาจากการกระทาความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่งเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีต องห ามมิให  ด าเนิน
กิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระทาได โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงก าหนดต าแหน่งเจ าหน าท่ีของรัฐท่ีต องห ามมิให ดาเนิน
กิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิ่มเติมจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได ก าหนดไว แล วตามประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ ์๒๕๔๔ ดังต่อไปนี ้ 

๑) ผู บริหารท องถิ่น  
๒) รองผู บริหารท องถิ่น  



๗ 
ส่วนที่ ๕ 

โทษของการฝ่าฝืน 
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืนนอกจากนั้น 
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่
ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย  

การรับของขวัญและผลประโยชน์  
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ  มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อให้เกิดการทาลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ
ต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเส่ียง 2 ประการท่ีส าคัญ คือ  

1. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริงเพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  

2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ทาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ  หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-
รับเหมาฯลฯ  ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับ
ทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีกาหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับ
จัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมี
พฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบซึ่ง
จัดได้ว่าเป็นการรับสินบน  

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทา
ลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  

“คนอื่นๆก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้”  
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัลผลประโยชน์

พิเศษบ้าง” 



 
 

๘  
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคนแรก

เสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้

คาแนะนาก็ตาม”  
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”  
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูกด าเนินการ

ทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาท่ีมิชอบ



๙ 
  

ส่วนที่ ๖ 
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็น 

1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว
นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น  

2. การใช้อ านาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าท างาน   
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล   
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี

ทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐนาเวลาราชการไปทางานส่วนตัว  
5. การนาบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน  
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจท่ีเอื้อ

ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น  
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดารงต าแหน่ง

มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์  

8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย  
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
10. การให้ของขวัญหรือของก านัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ  
11. การซื้อขายต าแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการ

เล่ือนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ  
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่ง

โดยไม่เป็นธรรม  
14. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง 

หรือผู้อื่น  
       15. การใช ต าแหน่งหน าท่ีหาประโยชน์ให กับตนเอง  ครอบครัว  หรือพวกพ อง  เช่น  เจ าหน าท่ีของรัฐ               

ใช อ านาจหน าท่ีทาให บริษัทของตนหรือครอบครัวได งานรับเหมาของรัฐ เจ าหน าท่ีฝ่ายจัดซื้อจัดจ างทาสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง



๑๐ 
ส่วนที่ ๗ 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 

หลักการและเหตุผล  
การวิเคราะห์ความเส่ียงกรณีเกิดการทุจริตในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพื่อต องการบ่งช้ีความเส่ียงของการ

ทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กร  โดยประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นได  ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานท่ีอาจ
เกี่ยวข องกับการกระทาทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  ซึ่งการทุจริตระดับท องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจให แก่องค์กร
ปกครองส่วนท องถิ่น โดยเป้าหมายแท จริงของการกระจายอานาจ คือ เพื่อให องค์กรปกครองส่วนท องถิ่นสามารถ
ดาเนินการต่างๆ  เพื่อตอบสนองและให บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีได  โดยไม่ต องรอการดาเนินการต่างๆ  จาก
ส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ  แต่จากแนวทางในการปฏิบัติทา
ให แนวโน มการทุจริตในท องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน  ลักษณะการทุจริตอาจเกิดขึ้น  ได แก่  การทุจริต
งบประมาณ  บุคลากร  ระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ  คุณธรรมจริยธรรม  หรือจากการขาดความรู  ความ
เข าใจของเจ าหน าท่ีในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท องถิ่น  ท่ีไม่สามารรถปฏิบัติให ถูกต องตามระเบียบได การ
ตรวจสอบท่ีไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม แต่การใช อิทธิพลในท องถิ่นรูปแบบต่างๆ  
การวิเคราะห์ความเส่ียงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ อนขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทองนั้น ได ใช เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร (SWOT) มาใช ในการวิเคราะห์ได ดังนี้  

จุดอ่อน  
- ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางท่ีเป็นคุณ เช่น ค่านิยมในการเล้ียงดูการไม่ตระหนักใน

ประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม  
- การจัดวางระบบเพื่อลดความเส่ียง สร างความยุ่งยาก ซับซ อน ภาระงานมากขึ้นไม่เกิดความคล่องตัว  
จุดแข็ง  
- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กาหนดมาตรการปูองกันและแนวทางปฏิบัติงานไว   
- มีหลักเกณฑ์ก าหนดให ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
- เป็นหน่วยงานในพื้นท่ีใกล ชิดประชาชน โดยประชาชนสามารถเข าถึงข อมูลข่าวสารสามารถติดตาม

ตรวจสอบได   
โอกาส  

   - มีหน่วยงานภายนอกร่วมในการตรวจสอบ และปูองปราม เช่น สตง. ปปช.  
อุปสรรค  
- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน  
- ผู ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตน ไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๑๑  
จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเส่ียงหรือโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจาเป็นต้อง

ด าเนินการบริหารจัดการความเส่ียง  ดังนี ้ 
๑. ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้มาใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการใช้

อ านาจหน้าท่ีในความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกรณีผลประโยชน์
ทับซ้อน  

แนวทางจัดการ  
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับผลประโยชน์ 
  ทับซ้อน  
- จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
๒. ขาดจิตส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม  
แนวทางจัดการ  
- ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ๓. การ

รณรงค์ด้านการปราบปรามทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
  
แนวทางจัดการ  
- จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรภายในแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ   
แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสท่ีจะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
๒) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบในกรณีท่ีมี

เหตุการณ์เกิดขึ้น  
๓) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะเกิดผลประโยชน์สูง  
๔) ดาเนินการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว  

 


