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สรุปผลการด าเนินการจัดการอบรมเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”   
ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรกรมการท่องเที่ยว 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑. ประธานเปิดการอบรม : นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว 
 

๒. ก าหนดการจัดการอบรม : รอบเช้า อบรมข้าราชการ และลูกจ้างประจ า เวลา 08.30 – 12.00 น.  
  ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๕๗ คน 

 : รอบบ่าย อบรมพนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ เวลา 13.00 – 16.30 น.      
      ผู้เข้ารับการอบรมจ านวน ๘๗ คน 

 

๓. สถานที่จัด : ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว 
 

๔. งบประมาณที่ใช้จ่ายไปทั้งสิ้น : ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 

๕. วิทยากร : นายภูมิวัฒน์  รัตนผล  จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (น.ม.)  
    มหาวิทยาลัยรามค าแหง ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

๖. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ  : จ านวน ๒ รอบ รอบเช้าและรอบบ่าย รวมทั้งสิ้น ๑๔๔ คน ดังนี้  
 

 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
กลุ่มตรวจสอบภำยใน 

1 นางกัญจนพร  กระจ่างแจ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
2 นางสาววารุณี  เกตุสะอาด นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
๓ นางสาวจิราวรรณ ทองบุญชู นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๔ นางสาวอ้อยทิพย์ บุญเดช นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
๕ นางสาวปารณีย์ กุศล ลูกจ้างเหมาบริการ 
๖ นายนวพล นิลวงศ ์ ลูกจ้างเหมาบริการ 

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 
๗ นายพรรธน์ วีระพละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๘ นางสาวชญาภา  ไชยวุฒ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
๙ นางสาวพัชรา ยืนนาน ลูกจ้างเหมาบริการ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม 

๑๐ นางจารุภา  สุขในมณี นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
๑๑ นางสาวศุภดา  อุณากัณฑ์พร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
๑๒ นายนรินทร์ กองตา ลูกจ้างเหมาบริการ 

ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
13 นายสุบรรณ  ประครองใจ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการพิเศษ 
14 นางสาวณัฐา เฮงเจิญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
15 นางสาวทัศนีย์  วีระสิทธิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
16 นางสาวสิรินาถ  ฉายจิตร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
17 นายพิพัฒน์  โชติช่วง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
18 นายวรวิทย์ จูสกุลวิจิตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
19 นางภัทรธิดา  จูสกุลวิจิตร นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
20 นางสาวพจนี  โหตรภวานนท์ นิติกรปฏิบัติการ 
21 นางจันทิมา  นะวงศ์ นิติกรปฏิบัติการ 
22 นางสาวดัชนี  แซ่อ้ึง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
23 นายศุภกร  ศรีคณากุล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
24 นางสาวอัญชลี  แก้วจินดา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
25 นางสาวสุกัญญา แป้นสดใส นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
26 นางสาวพัชรศิริ  เจริญดง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
27 นางสาวรัชนี อุตรี นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
28 นายอมรพงศ ์ยอดพริ้ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
29 นายอภัยชน ศรีหิรัญ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
30 นายประวิทย์ บุญภู่ นักวิชาการพัสดุ 
31 นางสาววันวิสา อุตรี นักวิชาการพัสดุ 
32 นางสาวชนาภา วงษ์อ ามาตย์ นักวิชาการพัสดุ 
33 นางสุวิมล บุญศิร ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
34 นายเทอดเกียรติ เอ่ียมรอด นิติกร 
35 นายชาลิต ตั้งวัฒนไชย นิติกร 
36 นางสาวเนตรนภิศ ลายทิพย์ นิติกร 
37 นายพรนรินทร์ จิตชาญพิทักษ์ พนักงานไฟฟ้า 
38 นางสาวศิริพร ศรศาสตร์ ลูกจ้างเหมาบริการ 
39 นางสาวชนัญชิดา ปุษปาคม ลูกจ้างเหมาบริการ 
40 นายอดิศักดิ์  นิจสุข ลูกจ้างเหมาบริการ 
41 นางสาวฝนทิพย์ ไพรอุดมเลิศ ลูกจ้างเหมาบริการ 
42 นางสาวสุนทรี ปรนปรือ ลูกจ้างเหมาบริการ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม (ต่อ) 

43 นายกฤศกร วีระใจ ลูกจ้างเหมาบริการ 
44 นางสาวอรวรรณ จันทร์ปาน ลูกจ้างเหมาบริการ 
45 นางสาวสุณิสา มุขตา ลูกจ้างเหมาบริการ 

กองทะเบียนธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
46 นายสุภาพล  ศิริไกรวัฒนาวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
47 นางสาวปาจรีย์  เทพศิริ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
48 นางธิติมา  ปลีหจินดา นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
49 นางสาวดิชามา  ตันประดิฐ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
50 นางสาวอรณี  อนุตรเมธากุล นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
51 นายอัครพงษ ์ ทิพย์มณฑา นิติกรช านาญการ 
52 นายปฏิวัติ อินหว่าง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
53 นางสาวพรทิพย์  มาลาสี นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
54 นางสาวกมลพร  สีละวัน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
55 นายประกาศิต สมานไทย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
56 นางรัชฏาภรณ์ จ าลอง นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
57 นางสาวเพ็ญนภา ปัญญาธนัญไชย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
58 นางสาวสุนีย์ บาเปีย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
59 นางสาวพนิดา ตันบุยญศิริเดช นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
60 นางสาวมยุรี มาโชติ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
61 นางสาวพัชรา สุภวัฒน์เจริญกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
62 นายนนธชา ทองศิริ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
63 นางสาวอุทุมพร เรืองไพบูลย์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
64 นางเมธยา แก่นกาญจน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
65 นางสาววิไลวรรณ กล้าหาญ นิติกร 
66 นางสาวศิริภัสสร จิตราพัฒนานันท ์ ลูกจ้างเหมาบริการ 
67 นางสาวพจรินทร์ จุลกะเสรี ลูกจ้างเหมาบริการ 
68 นายธนาคาณ คันธพนิต ลูกจ้างเหมาบริการ 
69 นางสาววรินทร์ลภัส  เอกอนันต์ชุติกุล ลูกจ้างเหมาบริการ 
70 นายทวิต บัวภา ลูกจ้างเหมาบริการ 

กองบริกำรท่องเที่ยว 
71 นางสาววรุณกาญจน์ ฐิติธรรมา นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการพิเศษ 
72 นายเติมสิน  เดชารัตน์   นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการพิเศษ 
73 นางสาววีณา  ลาภจตุรภุช นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
74 นาวสาวจันทนา ปฐมพรพิทักษ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
75 นางอัญชลี  สังข์ทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
76 นางชลดา  กาลาเอส นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
77 นางสาวอัญชุลี  ทรัพย์เรืองศรี นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
78 นางสาวจันทิรา  เจริญบุญณะ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
79 นางวิชนี  วุฒิพงศ์  ทองสมจิตร นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
80 นายศิริรัฐ  ยอดสมสวย นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
81 นายชนาธิป  ศรีสง่า นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
82 ว่าที่ร้อยเอก อินทนนท์  นักสอน นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
83 นางสาวกรณ์ฐิภัค  คุ้มกัน นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
84 นางสาวมนัญญา  แก้วกับเพชร นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
85 นางสาวณัฎฐิญาณ์ บุญประสิษฐ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
86 นางสาวดาราวรรณ ปั้นทองค า นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
87 นายพิสิทธิ์  คงวิลัย นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
88 นางสาวนันท์นภัทร  เอ่ียมบุคร นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
89 นางสาวกนกกาญชน์  นัดดามงคล นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
90 นางสาวอัจจิมา  วราภรณ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
91 นายตฤณ ลิ้มวาณิชตระกูล นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
92 นางสาวอรพรรณ บัวแก้ว ลูกจ้างเหมาบริการ 
93 นางสาวเมธิกา จันฤาไชย ลูกจ้างเหมาบริการ 
94 นางสาวศิริกัญญา ศรีนาคา ลูกจ้างเหมาบริการ 
95 นางสาวณภิญญา รัศมิทัต ลูกจ้างเหมาบริการ 

กองพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
96 นางสาวสิริพร  นามพิทักษ์สุข นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
97 นางสาวส าพันธ์  ขุนราช นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
98 นางสาวนภาภัณฑ์ ทัศนีย์พงษ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
99 นางสาวมนัสนันท์  เหราบัตย์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 

100 นายวีรพงศ์  รัตนจิตธ ารงกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
101 นายปฏิพัทธ์ แขดอน นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
102 นายภัทรภณ เหมือนใจ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ 
105103 นำยพงศ์ภวัน ศรีวิสิฐพันธ์ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยวปฏิบัติกำร 
104 นำยปริญญ์ กองสมบัติ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยวปฏิบัติกำร 
105 นำยวงศกร พงษ์ภักดี นักพัฒนำกำรท่องเที่ยวปฏิบัติกำร 
106 นำงสำวสุกัญญำ มีนำชัย นักพัฒนำกำรท่องเที่ยวปฏิบัติกำร 
107 นำงสำวกนกพร  โกษำวัง นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 
108 นำงสำวอังคณำ  อ ำพวรรณ์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
109 นำงสำวอัจฉรำ  ไวยชีตำ เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน 
110 นำงสำวปิยะนันท์ กลิ่นหอม นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
111 นำงสำวภูษณิศำ บัวบำน นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
112 นำงสำวปทุมพร กูวันโซ๊ะ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
113 นำงสำวภีรนีย์ บริสุทธิ์ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
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ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง 
114 นำยอรินทร์ อุ่นเอมใจ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
115 นำยนัฐกร กองตำ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
116 นำงสำววรำภรณ์ ชูแสง นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
117 นำยสถำพร แก้วพิลำรมย์ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
118 นำงสำวรุวัยดำ เด่นยิ่งโยชน์ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
119 นำงสำวพิมพ์ภำณี รื่นพำกเพียร นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
120 นำยคมพันธ์ ปำนสกุณ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
121 นำยธนิต นวลมุสิก นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
122 นำงสำววำสนำ เจริญทอง นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
123 นำงสำวศศิพรรณ เกษรสุวรรณ์ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
124 นำงสำวฐิติวรรณ เสนำฤทธิไกร นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
125 นำงสำวกนกกร แหวนทองค ำ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
126 นำงสำวนรำวดี เทพำค ำ นักพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
127 นำงสำวรุจิรัตน์ เพกรำ ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
128 นำงสำวเพ็ญศิพร บัวระภำ ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
129 นำยบอย แซ่หลิว ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
130 นำงสำวภัทรำนิษฐ์ วิริยะกุล ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
131 นำงสำววรรณวรี ละลิ่ว ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
132 นำงสำวสุภำพร ยิ้มใย ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
133 นำงสำวปำรวี ใจม่ัน ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
134 นำยเอกพันธุ์ เพ็ชรไทย ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
135 นำยสิทธิชัย แซ่ตั้ง ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
136 นำงสำวณรรฐธิดำ สุขโภค ี ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
137 นำงสำวกัญญำกร โพธิพล ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
138 นำงสำวเกษมณี ถนอมพงษ์ ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 
139 นำยรัชเดช ช่อดอกรัก ลูกจ้ำงเหมำบริกำร 

กองกิจกำรภำพยนตร์และวีดิทัศน์ต่ำงประเทศ 
140 นายเอกพล  จารุรัตน์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวช านาญการ 
141 นางสาวฤทัยรัตน์ วงษาเนาว์ ลูกจ้างเหมาบริการ 

กองพัฒนำมำตรฐำนบุคลำกรด้ำนกำรท่องเที่ยว 
142 นางสาวสุทธิดา สุขพณิชนันท์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

143 นางสาวกัลยานี บุญวัฒน์ ลูกจ้างเหมาบริการ 
144 นางสาวมลธิชา มัชฌิมวงศ ์ ลูกจ้างเหมาบริการ 
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๗. วัตถุประสงค์ของการจัดการสัมมนา 
 ๗.๑ เพ่ือให้บุคลากรกรมการท่องเที่ยว มีจิตส านึกในการประพฤติตนเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีของ         
ความเป็นข้าราชการ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่  
 ๗.๒ เพ่ือปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และกระตุ้นจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ                
ความเป็นข้าราชการที่ด ี
 

๘. ปัญหาอุปสรรคของการจัดสัมมนา 
  ๗.๑  กรณีที่ส านัก/กอง จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมแล้ว แต่พอถึงก าหนดการอบรม เจ้าหน้าที่
ที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เข้าร่วมการอบรม ท าให้เกิดปัญหาเรื่องงบประมาณในการจัดอบรม  
              ๗.๒  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กที่ใช้ในการจัดสัมมนามีปัญหาขัดข้องในการใช้งาน 
 

๙. ข้อเสนอแนะ  
   บุคลากรของกรมการท่องเที่ยวควรได้รับความรู้เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” อย่างทั่วถึงทุกคน 
เพราะเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะช่วยป้องกันการประพฤติทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้ 
 

๑๐.  สรุปเนื้อหาการจัดการอบรมเรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ดังนี้   

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) หมายถึง สถานการณ์ที่บุคคลในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้
ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง แก่กลุ่มหรือแก่พวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทาง
จริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ จะหมายรวมถึง 
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ความขัดกันแห่งผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 

รูปแบบความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

๑. การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits ได้แก่ 
ก. การรับของขวัญหรือของก านัลที่มีค่าอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ข. การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม ดูงานในต่างประเทศของผู้บริหารและอาจ 

รวมถึงครอบครัว 
ค. การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน 
ง. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒. การท าธุรกิจกับตนเอง หรือการเป็นคู่สัญญา 
ก. เรียกผลตอบแทนในการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่บริษัทหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
ข. การจ้างบริษัทของตนหรือของครอบครัวให้ท างานให้กับหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ 
ค. การใช้อ านาจให้หน่วยงานที่สังกัดอยู่ซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงานใหม่ 
ง. การที่สมาชิกสภา หรือสมาชิก อบต. รับมอบอ านาจจากบริษัทมาด าเนินการในกระบวน   

การจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

ก. การใช้รถยนต์ราชการ เพ่ืองานส่วนตัว (บางกรณีเบิกค่าน้ ามัน) 
ข. การน าเครื่องใช้ส านักงานไปใช้ที่บ้าน (เพ่ืองานส่วนตัว) 
ค. การใช้โทรศัพท์ของทางราชการเพ่ือธุรกิจส่วนตัว 



๗ 

 

๔. การใช้ข้อมูลลับ/ภายในของทางราชการ 
ก. ทราบว่าจะมีโครงการตัดถนนจึงไปซื้อที่ดินในละแวกนั้นไว้ก่อนโดยการใส่ชื่อคู่สมรสหรือคนในครอบครัว 
ข. ทราบว่าจะมีการจัดท าโครงการ ก็น าไปแจ้งให้แก่บริษัทของคนสนิทหรือของครอบครัวเตรียมการก่อน 
ค. ทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือด าเนินการโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขาย 

ให้กับรัฐในราคาท่ีสูงมาก 
๕. การท างานพิเศษ 

ก. เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนักบัญชีไปรับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานในหน้าที่ให้ราชการ 
ข. การรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า 
ค. โครงการจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณา 
ง. การสอนพิเศษที่ให้ความรู้และแนวข้อสอบอย่างเต็มที่มากกว่าการสอนในชั่วโมงปกติในเวลาราชการ 

     ๖.  การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง/หลังเกษียณ 
     ๗.  การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 
     ๘.  การใช้อิทธิพล (Influnce pedding) หมายถึง การเรียกผลตอบแทนโดยการใช้อิทธิพลในต าแหน่ง
หน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและการใช้อิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐ เพ่ือสนับสนุนแก่
บุคคลภายนอก 
     ๙.  การเกี่ยวพันทางเครือญาติ หมายถึง ระบบอุปถัมภ์พิเศษที่ใช้อิทธิพลส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือท าสัญญาหรือการใดๆ ให้แก่เครือญาติของตนที่มีส่วนเกี่ยวช้องกับผลประโยชน์นั้น 

การทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่  ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน (พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔) ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(ConFlict Of Interests) เป็นการเปิดโอกาสน าไปสู่การคอร์รัปชั่น 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประโยชน์ส่วนบุคคล หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ท า
กิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว  ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่มในสังคมที่มี
ความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการประกอบอาชีพการค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเ งิน
หรือในทางทรัพย์สินต่าง ๆ เป็นต้น 

ประโยชน์ส่วนรวม (ประโยชน์สาธารณะ) หมายถึง การที่บุคคลใด ๆ ในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการ
ใด ๆ ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากการด าเนินการตาม
หน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพ่ือ
ประโยชน์ของส่วนรวมหรือการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 

  



๘ 

 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ของเจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐได้ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในรูปแบบต่าง ๆ ตามทีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้และยังได้เข้าไปพิจารณา
ด าเนินการ ในกิจการสาธารณะที่เป็นการค าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกิจการของรัฐเพ่ือประโยชน์ของรัฐ แต่
เมือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิจารณาได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไปแอบแฝงหรือได้น าประโยชน์ส่วนตนเข้าไปมีอิทธิ
ผลต่อการตัดสินใจ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของการ
ด าเนินงานที่เป็นกิจการส่วนรวมของรัฐ 

รูปแบบของการกระท าท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
๑. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราว ในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพ่ือประโยชน์      

ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและท าให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ เช่น การรับของขวัญ และผล

จากการรับทรัพย์สินนั้น ได้ส่งผลหรือมีผลต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ 

๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้ข้อมูลภายในของรัฐ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการ
ก าหนดนโยบาย หรือการสั่งการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่และได้ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือประโยชน์ ส าหรับ
ตนเอง ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพ้อง และจะส่งผลกระทบท าให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ
หรืออาจจะส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐเกิดการเอ้ือประโยชน์หรือท าให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานพิเศษต่าง ๆ โดยใช้เวลาในระหว่างที่จะต้องปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ให้กับรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ 

๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาท าธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เข้ามามีส่วนได้
เสียในสัญญาต่าง ๆ ที่ได้ท าไว้กับหน่วยงานของรัฐ 

๖. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ท างานในภาคเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ในภายหลังอันเป็นเวลาต่อเนื่องเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว 

๗. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ก าหนดโครงการสาธารณะและได้น าโครงการนั้น ไปลงในพื้นที่
ของตนเพ่ือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนหรือของพวกพ้อง 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การกระท าต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและคู่สมรสที่จะต้องห้ามกระท าหรือห้าม
ด าเนินกิจการ ตามที่มาตรา ๑๐๐ ได้ก าหนดห้ามไว้และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางอาญา ประกอบ
กับบรรดาความผิดที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาอีกด้วย 
 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๐        
ได้บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ได้ท าไว้กับ
หน่วยงานของรัฐและการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชน การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือ
ไว้ ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมรวมถึงการ
เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวและยัง
ได้บัญญัติห้าม การเช้าไปมาส่วนได้เสียในฐานะต่าง ๆ ในธุรกิจของเอกชน เช่น  การท างานในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น และยังห้าม



๙ 

 

ตลอดถึงการด าเนินกิจการในภายหลังอันเป็นเวลาที่ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแล้ว
ยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในภายหลังอันเป็นเวลาที่
ต่อเนื่องกันเมื่อได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาแล้วยังไม่ถึงสองปี และได้บัญญัติห้ามการด าเนินกิจการ
ของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะเดียวกันกับที่ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการไว้ด้วย 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 

มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ด าเนินคดี 
๒. เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท ที่เข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
๓. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ อันมีลักษณะ 

ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
๔. เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง 

ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๕. เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา “ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับ
คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการด าเนิน
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ          
จ านวนหุ้นทั้งหมดที่จ าหน่วยได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ               
ตามมาตรา 100(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้น
หรือเข้าร่วมทุน 

 ประมวลกฎหมายอาญา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด           
เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนเนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุก ตั้งแต่หนึ่งปีถึง
สิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 

 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม



๑๐ 

 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวน
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

     “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

    “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาปรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ป้าน้าอา คู่สมรส  

    “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ 

๑. การลดราคา 
๒. การรับความบันเทิง 
๓. การรับบริการ 
๔. การรับการฝึกอบรม 
๕. สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

    ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
๑. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม        

ตามฐานานุรูป 
๒. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ญาติมีราคา หรือมูลค่าในการรับ 

จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท 
๓. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นกาให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๔. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 

มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 



๑๑ 

 

    กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ           
ผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควร       
ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 มาตรา 101 หรือ  
มาตรา 103 ต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีความผิด
ตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของ
ตนด าเนินกิจการตาม มาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด                                                                                                                       

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

ภาพประกอบการอบรม 
เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

รอบเช้า อบรมข้าราชการ และลูกจ้างประจ า เวลา 08.30 – 12.00 น.  
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว 

…………………………………………………… 
 

       
 

       
 

       
 

 



๑๓ 

 

ภาพประกอบการอบรม 
เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

รอบบ่าย อบรมพนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ เวลา 13.00 – 16.30 น.  
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว 

…………………………………………………… 
 

       
 

     
 

     
 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการอบรม 
เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องเธียเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม 

เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
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ภาคผนวก 
 

 


