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สาระสำาคัญ 
	 วชิ�นีเ้ป็นก�รเรยีนรูเ้กีย่วกบัก�รขดักนัระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	กฎหม�ย

ทีเ่ก่ียวข้อง	แนวคดิเกีย่วกบัก�รคดิแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	เพือ่ให้ผูเ้รยีน

ส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย่�งถูกต้องและนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		เพื่อเสริมสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ	ก�รนำ�ไปใช้	 ก�รวิเคร�ะห์	 สังเคร�ะห์	 และก�รประเมินเกี่ยวกับ

ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 ๒.		เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ส�เหตุของก�รทุจริต

	 ๒.		คว�มหม�ยของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 รูปแบบของ 

ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	

	 ๓.		กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ

	 ๔.		วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)/Digital	thinking	(ฐ�น๒)

	 ๕.		บทบ�ทของรัฐ/เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ)	

	 ๖.		กรณีตัวอย่�งก�รคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	

วิธีการฝึกอบรม
	 ก�รบรรย�ย	ก�รคิดวิเคร�ะห์กรณีศึกษ�	ก�รทำ�กิจกรรมกลุ่ม	ก�รอภิปร�ยกลุ่ม	

สื่อการเรียนรู้
	 Power	Point	วิดีโอ	ภ�พยนตร์สั้น	ใบง�น	หรือสื่ออื่น	ๆ	ที่เหม�ะสม

การวัดและประเมินผล 
	 ก�รทดสอบเนื้อห�	(๒๐	คะแนน)
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รายละเอียดเนื้อหา

๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
	 ก�รทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงคว�มกังวล	 อันเนื่องม�จ�กเป็นปัญห�ที่มีคว�มซับซ้อน	 

ย�กต่อก�รจดัก�รและเก่ียวข้องกับทกุภ�คส่วน	เป็นทีย่อมรบักนัว่�ก�รทจุรตินัน้มคีว�มเป็นส�กล	เพร�ะมกี�รทจุรติ 

เกิดขึ้นในทุกประเทศ	 ไม่ว่�จะเป็นประเทศที่พัฒน�แล้วหรือประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�	 ก�รทุจริตเกิดข้ึนท้ังใน 

ภ�ครฐัและภ�คเอกชน	หรอืแม้กระทัง่ในองค์กรทีไ่ม่แสวงห�ผลกำ�ไรหรือองค์กรเพือ่ก�รกุศล	ในปัจจบัุนก�รกล่�วห�

และก�รฟ้องร้องคดกี�รทจุรติยงัมบีทบ�ทสำ�คญัในด้�นก�รเมอืงม�กกว่�ช่วงทีผ่่�นม�	รฐับ�ลในหล�ยประเทศ 

มีผลก�รปฏิบัติง�นที่ไม่โปร่งใสเท่�ที่ควร	 องค์กรระดับโลกหล�ยองค์กรเสื่อมเสียช่ือเสียง	 เนื่องม�จ�กเหตุผล 

ด้�นคว�มโปร่งใส	 สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอที่จะได้นำ�เสนอข่�วอื้อฉ�วและก�รประพฤติผิดจริยธรรม 

ด้�นก�รทุจริต	 โดยเฉพ�ะบุคคลซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงต่�งถูกเฝ้�จับจ้องว่�จะถูกสอบสวนเมื่อใด	อ�จกล่�วได้ว่� 

ก�รทุจริตเป็นหนึ่งในปัญห�ใหญ่ที่จะขัดขว�งก�รพัฒน�ประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่	 ซึ่งต่�งเป็นที่ทร�บกันดีว่� 

ก�รทุจริตควรเป็นประเด็นแรก	ๆ	ที่ควรให้คว�มสำ�คัญในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	

	 เห็นได้ชัดว่�ก�รทุจริตส่งผลกระทบอย่�งม�กกับก�รพัฒน�ประเทศ	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในประเทศ 

ที่กำ�ลังพัฒน�	 เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภ�คเอเชียแปซิฟิกก็มีคว�มกังวลในปัญห�ก�รทุจริตด้วย 

เช่นเดยีวกนั	โดยเหน็พ้องต้องกนัว่�ก�รทจุรติเป็นปัญห�ใหญ่ทีก่ำ�ลงัขดัขว�งก�รพฒัน�เศรษฐกจิ	ก�รเมอืง	และสงัคม	 

ให้ก้�วไปสู่รัฐสมัยใหม่	และควรเป็นปัญห�ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด

	 ก�รทจุรตินัน้อ�จเกดิขึน้ได้ในประเทศทีม่สีถ�นก�รณ์	ดงัต่อไปนี	้๑)	มกีฎหม�ย	ระเบยีบ	หรอืข้อกำ�หนด

จำ�นวนม�กที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล	 หรือมูลค่�เพิ่ม

หรือกำ�ไรส่วนเกินท�งเศรษฐกิจ	 และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กม�ตรก�รหรือข้อกำ�หนดดังกล่�วมีคว�มซับซ้อน	

คลุมเครือ	เลือกปฏิบัติ	เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	๒)	เจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จมีสิทธิ์ข�ดในก�รใช้ดุลยพินิจ	ซึ่งให้

อิสระในก�รเลือกปฏิบัติเป็นอย่�งม�กว่�จะเลือกใช้อำ�น�จใด	 กับใครก็ได้	 ๓)	 ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภ�พหรือ

องค์กรทีม่หีน้�ทีค่วบคมุดูแลและจดัก�รต่อก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ของเจ้�หน้�ทีท่ีม่อีำ�น�จ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิง่ประเทศ

ที่กำ�ลังพัฒน�	ทำ�ให้ก�รทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้อย่�งม�ก	โดยไม่ใช่เพียงเพร�ะว่�ลักษณะประช�กรนั้น

แตกต่�งจ�กภูมิภ�คอื่นที่พัฒน�แล้ว	 ห�กแต่เป็นเพร�ะกลุ่มประเทศท่ีกำ�ลังพัฒน�นั้นมีปัจจัยภ�ยในต่�ง	 ๆ	 

ที่เอื้อหรือสนับสนุนต่อก�รเกิดก�รทุจริต	 อ�ทิ	 ๑)	 แรงขับเคลื่อนที่อย�กมีร�ยได้	 เป็นจำ�นวนม�กอันเป็นผล 

เนื่องม�จ�กคว�มจน	ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด้�นต่�ง	ๆ 	เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	

หรอืก�รว่�งง�น	๒)	มสีถ�นก�รณ์หรอืโอก�สทีอ่�จก่อให้เกดิก�รทจุรติได้เป็นจำ�นวนม�ก	และมกีฎระเบยีบต่�ง	ๆ  

ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง	๔)	กฎหม�ยและประมวล



7หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

จริยธรรมไม่ได้รับก�รพัฒน�ให้ทันสมัย	 ๕)	 ประช�กรในประเทศยังคงจำ�เป็นต้องพึ่งพ�ทรัพย�กรธรรมช�ต ิ

อยู่เป็นจำ�นวนม�ก	๖)	คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมืองที่ไม่เข้มแข็ง	ปัจจัยต่�ง	ๆ	

ดังกล่�ว	จะนำ�ไปสู่ก�รทจุรติ	ไม่ว่�จะเป็นทจุรติระดบับนหรอืระดบัล่�งกต็�ม	ซึง่ผลทีต่�มม�อย่�งเหน็ได้ชดัเจน 

มีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริตทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง	ก�รลงทุน 

ในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิง่จ�กนักลงทนุต่�งช�ติลดน้อยลง	ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเตบิโตท�งเศรษฐกจิลดน้อย 

ลงไปด้วยเช่นกนั	หรอืก�รทจุรติทำ�ให้เกดิช่องว่�งของคว�มไม่เท่�เทยีมทีก่ว้�งขึน้ของประช�กรในประเทศหรอื 

อกีนยัหนึง่คอื	ระดบัคว�มจนน้ันเพ่ิมสงูขึน้	ในขณะทีก่ลุม่คนรวยกระจกุตวัอยูเ่พยีงกลุม่เลก็	ๆ 	กลุม่เดยีว	นอกจ�กนี ้

ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�ง	 ๆ	 ของประเทศนั้นลดลงท้ังในด้�นปริม�ณและ

คุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงินที่ร้�ยแรงได้อีกด้วย	

 การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift)	 จึงเป็นเรื่องสำ�คัญอย่�งม�ก	 ต่อก�รดำ�เนินง�นด้�นก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริต	 ต�มคำ�ปร�ศรัยของประธ�นที่ได้กล่�วต่อท่ีประชุมองค์ก�รสหประช�ช�ติ	ณ	 นครนิวยอร์ก	

สหรัฐอเมริก�	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ว่� “การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความสำาคัญมากในศตวรรษที่ 

๒๑ ผูน้ำาโลกควรจะเพิม่ความพยายามขึน้เป็นสองเท่าทีจ่ะสร้างเครือ่งมอืทีม่คีวามเข้มแขง็เพือ่รือ้ระบบการ

ทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและนำาทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”	ทั้งนี้	ไม่เพียงแต่

ผูน้ำ�โลกเท่�น้ันทีต้่องจรงิจงัม�กขึน้กบัก�รต่อต้�นก�รทจุรติเร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลกกม็คีว�มจำ�เป็นทีจ่ะ 

ต้องเอ�จริงเอ�จังกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตเช่นเดียวกัน	 โดยทั่วไปอ�จมองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	 แต่แท้ที่จริงแล้ว

ก�รทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนในสังคมม�ก	 ก�รเปลี่ยนแปลงระบบวิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�ม

ส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนออกจ�กประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้อง 

เกดิขึน้กบัทกุคนในสงัคม	ต้องมคีว�มตระหนกัได้ว่�ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รล่วงลำ�้ส�ธ�รณประโยชน์	ก�รกระทำ�ใด

เป็นก�รกระทำ�ทีอ่�จเกดิก�รทบัซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ต้องคำ�นงึถงึประโยชน์

ของประเทศช�ติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	

	 ก�รทุจริตในสังคมไทยระหว่�งช่วงกว่�ทศวรรษท่ีผ่�นม�ส่งผลเสียต่อประเทศอย่�งมห�ศ�ลและเป็น

อุปสรรคสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ประเทศในทุกมิติ	 รูปแบบก�รทุจริตจ�กเดิมที่เป็นก�รทุจริตท�งตรงไม่ซับซ้อน	

อ�ทิ	 ก�รรับสินบน	 ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	 ในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นก�รทุจริตท่ีซับซ้อนม�กข้ึน	 ตัวอย่�งเช่น	 

ก�รทจุรติโดยก�รทำ�ล�ยระบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรฐั	ก�รกระทำ�ทีเ่ป็นก�รขดักนัแห่งผลประโยชน์หรอื

ผลประโยชน์ทับซ้อน	และก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	

	 ประเทศไทยมีคว�มพย�ย�มแก้ไขปัญห�ก�รทุจริตโดยหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง	 ได้ร่วมกันสร้�งเครื่องมือ

กลไก	 และกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 เริ่มตั้งแต่ช่วงปี	

พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถงึปัจจบุนั	ก�รดำ�เนนิง�นได้สร้�งคว�มตืน่ตวัและเข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและปร�บปร�ม 

ก�รทุจริตต�มบทบ�ทของแต่ละหน่วยง�น	 จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องปรับฐ�นคว�มคิดและสร้�ง 

คว�มตระหนักรู้ให้ทุกภ�คส่วนของสังคม	

	 สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตซึ่งมีคว�มสอดคล้องกับ

สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และคว�มรุนแรง	รวมถึงก�รสร้�งคว�มตระหนักในก�ร

ประพฤติปฏิบัติตนด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	 ทั้งนี้	 สำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 ในฐ�นะองค์กรหลักด้�น
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ก�รดำ�เนินง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	 และเป็นองค์กรท่ีต้องบูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�น 

ก�รทุจริตเข้�กับทุกภ�คส่วน	ดังนั้น	ส�ระสำ�คัญที่มีคว�มเชื่อมโยงกับทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 

มีดังนี้	

	 ๑.	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐

	 ๒.	 ว�ระก�รปฏรูิปที	่๑	ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบของสภ�ปฏริปูแห่งช�ติ 

	 ๓.	 ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	

	 ๔.	 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ	ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

	 ๕.	 โมเดลประเทศไทยสู่คว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	(Thailand	๔.๐)	

	 ๖.	 ยุทธศ�สตร์ช�ติว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

 ๑.  รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช ๒๕๖๐	กำ�หนดในหมวดที่	๔	หน้�ทีข่องประช�ชน

ช�วไทยว่�“...บุคคลมีหน้�ที่	 ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนก�รทุจริต	 และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 ถือได้ว่� 

เป็นครัง้แรกทีร่ฐัธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติเป็นหน้�ทีข่องประช�ชนช�วไทยทกุคน 

นอกจ�กน้ี	ยังกำ�หนดชดัเจนในหมวดที	่๕	หน้�ทีข่องรฐัว่�	“รฐัต้องส่งเสรมิ	สนบัสนนุ	และให้คว�มรูแ้ก่ประช�ชน

ถึงอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 และจัดให้มีม�ตรก�รและกลไก 

ที่มีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันและขจัดก�รทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	 รวมทั้งกลไกในก�ร 

ส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกนั	เพือ่มส่ีวนร่วมในก�รรณรงค์ให้คว�มรู	้ต่อต้�นก�รทุจรติ	หรอืช้ีเบ�ะแส	โดยได้รบั 

คว�มคุ้มครองจ�กรัฐต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ”	 ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดินรัฐต้องเสริมสร้�งให้ประช�ชน 

ได้รบับริก�รทีส่ะดวก	มปีระสทิธภิ�พทีส่ำ�คญั	คอื	ไม่เลอืกปฏบัิตติ�มหลกัก�รบรหิ�รกจิก�รบ้�นเมอืงทีด่	ีซึง่ก�ร

บริห�รง�นบคุคลของหน่วยง�นของรฐัต้องเป็นไปต�มระบบคณุธรรมต�มทีก่ฎหม�ยบญัญตั	ิโดยอย่�งน้อยต้อง 

มมี�ตรก�รป้องกนัมใิห้ผูใ้ดใช้อำ�น�จหรือกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิตัหิน้�ที	่หรอืกระบวนก�รแต่งตัง้ 

หรอืก�รพิจ�รณ�คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	และรฐัต้องจดัให้มมี�ตรฐ�นท�งจรยิธรรม	เพือ่ให้หน่วย

ง�นใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ท่ีในหน่วยง�น	 ซ่ึงต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�นท�ง

จริยธรรมดังกล่�ว	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รท่ีมีประสิทธิภ�พและก�รบริห�ร

บุคคลที่มีคุณธรรมนั้น	 สืบเนื่องม�จ�กช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม�ได้เกิดปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รบุคคล	 

มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ีของรัฐปฏิบัติง�นโดยไม่ยึดมั่น 

ในหลกัผลประโยชน์แห่งรฐั	รวมถงึก�รมุง่เน้นก�รแสวงห�ผลประโยชน์ให้กบัตนเองรวมถึงพวกพ้อง	รฐัธรรมนญู

แห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	จึงได้มีคว�มพย�ย�มที่จะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�ต้องก�รสร้�ง

ประสทิธภิ�พในระบบก�รบรหิ�รง�นร�ชก�รแผ่นดนิและเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ต้องยดึมัน่ในหลกัธรรม�ภบิ�ล	และ

มีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้

 ๒.  วาระการปฏรูิปที ่๑ การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของสภาปฏริปูแห่งชาต ิ

สภ�ปฏริปูแห่งช�ตใินฐ�นะองค์กรทีม่บีทบ�ทและอำ�น�จหน้�ท่ีในก�รปฏริปูกลไก	และปฏบัิตงิ�นด้�นก�รบรหิ�ร

ร�ชก�รแผ่นดนิ	ได้มีข้อเสนอเพือ่ปฏริปูด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติและประพฤตมิชิอบ	เพือ่แก้ไข

ปัญห�ดงักล่�วให้เป็นระบบ	มปีระสทิธภิ�พ	ยัง่ยนื	เป็นรปูธรรมปฏบิตัไิด้	สอดคล้องกบัม�ตรฐ�นส�กลและบรบิท

ของสงัคมไทย	โดยเสนอให้มยีทุธศ�สตร์ก�รแก้ไขปัญห�	๓	ยทุธศ�สตร์	ประกอบด้วย	(๑)	ยทุธศ�สตร์ก�รปลกูฝัง 

“คนไทย	ไม่โกง”เพ่ือปฏริปูคนให้มจิีตสำ�นกึ	สร้�งจิตสำ�นกึท่ีตวับุคคลรบัผดิชอบช่ัวด	ีอะไรควรทำ�	อะไรไม่ควรทำ� 
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มองว่�ก�รทุจริตเป็นเรื่องน่�รังเกียจเป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	 (๒)	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกัน

ด้วยก�รเสริมสร้�งสังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพื่อเป็นระบบป้องกันก�รทุจริต	 เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่

ทุกภ�คส่วนในสังคม	(๓)	ยุทธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อกรณีก�รทุจริต

ให้มีประสิทธิภ�พ	 ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	 ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดคว�มเกรงกลัวไม่กล้�ท่ีจะ

กระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต

 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)	สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศได้กำ�หนดให้

กฎหม�ยว่�ด้วยยทุธศ�สตร์ช�ตมิผีลบงัคบัภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	หรอืภ�ยในรฐับ�ลนี	้และกำ�หนดให้หน่วยง�น

ของรัฐทุกหน่วยง�นนำ�ยุทธศ�สตร์ช�ติ	ยุทธศ�สตร์ด้�นต่�ง	ๆ	แผนพัฒน�ด้�นต่�ง	ๆ	ม�เป็นแผนแม่บทหลัก 

ในก�รกำ�หนดแผนปฏบิตักิ�รและแผนงบประม�ณ	ยทุธศ�สตร์ช�ตดิงักล่�วเป็นยทุธศ�สตร์ท่ียดึวตัถปุระสงค์หลกั 

แห่งช�ตเิป็นแม่บทหลกั	ทศิท�งด้�นก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภบิ�ล 

ในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	ของหน่วยง�นภ�ครัฐทุกหน่วยง�นจะถูกกำ�หนดจ�กยุทธศ�สตร์ช�ติฯ	

	 สภ�ขับเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ	 ว�งกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ	 ในระยะ	 ๒๐	 ปี	 โดยมีกรอบวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยมีคว�มมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็นประเทศพัฒน�แล้ว	ด้วยก�รพัฒน�ต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง”	 คติพจน์ประจำ�ช�ติว่�	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ประกอบด้วย	 ๖	 ยุทธศ�สตร์	 คือ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑  

คว�มมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ก�รสร้�งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ก�รพัฒน�และเสริมสร้�ง

ศกัยภ�พคน	ยทุธศาสตร์ที ่๔	ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสงัคม	ยทุธศาสตร์ที ่๕	ก�รสร้�ง 

ก�รเตบิโตบนคณุภ�พชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ที ่๖ ก�รปรบัสมดลุและพฒัน�	ก�รบรหิ�ร

จัดก�รภ�ครัฐ	ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๖	แนวท�ง	ประกอบด้วย	(๑)	ก�รปรับปรุง

ก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	(๒)	ก�รพัฒน�ระบบ	ก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�น

ภ�ครฐั	(๓)	ก�รปรบัปรงุบทบ�ท	ภ�รกจิ	และโครงสร้�งของหน่วยง�นภ�ครฐัให้มขีน�ดทีเ่หม�ะสม	(๔)	ก�รว�ง

ระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบรูณ�ก�ร	(๕)	ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจดัก�รกำ�ลงัคนและพฒัน�บคุล�กรภ�ครฐั

ในก�รปฏิบัติร�ชก�ร	(๖)	ก�รต่อต้�นก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	(๗)	ก�รปรับปรุงแก้ไขกฎหม�ย	ระเบียบ	

และข้อบงัคบัให้มคีว�มชดัเจน	ทนัสมยั	เป็นธรรม	และสอดคล้องกบัข้อบงัคบัส�กลหรอืข้อตกลงระหว่�งประเทศ	

ตลอดจนพัฒน�หน่วยง�นภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)	กำ�หนดในยทุธศ�สตร์

ท่ี	 ๖	 ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	 ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ลในสังคมไทย	 

ในยุทธศ�สตร์น้ี	 ได้กำ�หนดกรอบ	 แนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและคอร์รัปชัน	 มุ่งเน้น 

ก�รส่งเสรมิ	และพฒัน�ปลกูฝังค่�นิยม	วฒันธรรม	วธิคิีดและกระบวนทศัน์ให้คนมคีว�มตระหนกั	มคีว�มรูเ้ท่�ทนั 

และมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชันและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริต

ประพฤตมิชิอบ	รวมทัง้สนบัสนนุทกุภ�คส่วน	ในสงัคมได้เข้�ม�มส่ีวนร่วมในก�รป้องกนัและปร�บร�มก�รทจุรติ	

และมุ่งเน้นให้เกิดก�รส่งเสริมธรรม�ภิบ�ลในภ�คเอกชน	 เพื่อเป็นก�รตัดวงจรก�รทุจริตระหว่�งนักก�รเมือง	

ข้�ร�ชก�ร	และนักธุรกิจออกจ�กกัน	ทั้งนี้	ก�รบริห�รง�นของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้

 ๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน (Thailand ๔.๐) เป็นโมเดลท่ีน้อมนำ�หลัก

ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	 ถอดรหัสออกม�เป็น	 ๒	 ยุทธศ�สตร์

สำ�คัญ	คือ	(๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	(Strength	from	Within)	และ	(๒)	ก�รเชื่อมโยงกับประช�คม
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โลกในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐	เน้นก�รปรับเปลี่ยน	๔	ทิศท�ง	และเน้น

ก�รพัฒน�ที่สมดุลใน	๔	มิติ	มิติที่หยิบยก	คือ	ก�รยกระดับศักยภ�พและคุณค่�ของมนุษย์	(Human	Wisdom)	

ด้วยก�รพัฒน�คนไทยให้เป็น	 “มนุษย์ที่สมบูรณ์”	 ผ่�นก�รปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์	 ก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�ง 

แรงบันด�ลใจบ่มเพ�ะคว�มคดิสร้�งสรรค์	ปลกูฝังจติส�ธ�รณะ	ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต้ั่งมีคว�มซือ่สตัย์	สจุรติ 

มีวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีคว�มรับผิดชอบ	เน้นก�รสร้�งคุณค่�ร่วม	และค่�นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	

(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	และสังคมที่มีคว�มสม�นฉันท์	(Harmony)	

 ๖.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์	“ประเทศไทยใสสะอ�ด	ไทยทั้งช�ติต้�นทุจริต”	(Zero	Tolerance	&	Clean	Thailand)	

กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	๖	ยุทธศ�สตร์	ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ	คือ	ยุทธศ�สตร์ที่	๑	สร้�งสังคมที่ไม่ทน

ต่อก�รทุจริต	เป็นยุทธศ�สตร์ที่มุ่งเน้นก�รกระบวนก�รปรับสภ�พท�งสังคมให้เกิดภ�วะ	“ไม่ทนต่อก�รทุจริต”	

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวัฒนธรรมต่อต้�นก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	มีวินัย	

ซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจิตส�ธ�รณะ	 จิตอ�ส�	 และคว�มเสียสละเพื่อส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคิดแบบดิจิทัล	 (Digital	

Thinking)	 ให้ส�ม�รถคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	และประยุกต์หลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต

	 ส�ระสำ�คญัทัง้	๖	ด้�นดังกล่�ว	จงึเป็นเครือ่งมอืชีน้ำ�ทศิท�งก�รปฏบัิตงิ�นและก�รบูรณ�ก�รด้�นต่อต้�น 

ก�รทุจริตของประเทศ	 โดยมีสำ�นักง�น	 ป.ป.ช.	 เป็นองค์กรหลักในก�รบูรณ�ก�รง�นของภ�คส่วนต่�ง	 ๆ	 

เข้�ด้วยกัน	และเพื่อให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน

๒. ทฤษฎี ความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interests)
	 คำ�ว่�	 Conflict	 of	 Interests	 มีผู ้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	 เช่น	 “ก�รขัดกันแห่ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”	หรอื	“ก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	 

หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส�ธ�รณะและผลประโยชน์ส่วนตน”	หรือ	 “ประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”	 หรือ	 “ผลประโยชน์ขัดกัน”	 หรือบ�งท่�นแปลว่�	 “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	 หรือ	 

“คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์”

	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	หรือที่เรียกว่�	Conflict	of	 Interests	นั้น 

ก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรมจริยธรรม	 กล่�วคือ	 

ก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ทีเ่ป็นก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่งไม่ควรจะ 

กระทำ�	แต่บุคคลแต่ละคน	แต่ละกลุ่ม	แต่ละสังคม	อ�จเห็นว่�เรื่องใดเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมแตกต่�งกันไป	 หรือเมื่อเห็นว่�เป็นก�รขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ� 

แตกต่�งกนั	อ�จเหน็แตกต่�งกนัว่�เรือ่งใดกระทำ�ได้กระทำ�ไม่ได้แตกต่�งกนัออกไปอกี	และในกรณทีีม่กี�รฝ่�ฝืน

บ�งเรื่องบ�งคนอ�จเห็นว่�ไม่เป็นไร	เป็นเรื่องเล็กน้อย	หรืออ�จเห็นเป็นเรื่องใหญ่	ต้องถูกประณ�ม	ตำ�หนิ	ติฉิน	

นินท�	ว่�กล่�ว	ฯลฯ	แตกต่�งกันต�มสภ�พของสังคม
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	 โดยพืน้ฐ�นแล้ว	เรือ่งก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นกฎศลีธรรมประเภท

หนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่�ฝืน	แต่เนื่องจ�กมีก�รฝ่�ฝืนกันม�กขึ้น	และบุคคลผู้ฝ่�ฝืนก็ไม่มีคว�มเกรงกลัว

หรือละอ�ยต่อก�รฝ่�ฝืนนั้น	 สังคมก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอท่ีจะมีผลเป็นก�รห้�มก�รกระทำ�ดังกล่�ว	

และในทีส่ดุเพ่ือหยดุยัง้เรือ่งดงักล่�วนี	้จงึมกี�รตร�กฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัก�รขดักนัแห่งผลประโยชน์ม�กขึน้	ๆ  

และเป็นเรื่องที่สังคมให้คว�มสนใจม�กขึ้นต�มลำ�ดับ

	 คู่มือก�รปฏิบัติสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำ�เนินกิจก�รที่เป็นก�รขัดกันประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวม	ได้ให้คว�มหม�ยไว้	ดังนี้

	 “ประโยชน์ส่วนตน	 (Private	 Interests)	 คือ	 ก�รที่บุคคลทั่วไปในสถ�นะเอกชนหรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ในสถ�นะเอกชนได้ทำ�กจิกรรมหรือได้กระทำ�ก�รต่�ง	ๆ 	เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ครอบครวั	เครอืญ�ต	ิพวกพ้อง	หรอื 

ของกลุ่มในสังคมที่มีคว�มสัมพันธ์กันในรูปแบบต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รประกอบอ�ชีพ	ก�รทำ�ธุรกิจ	ก�รค้�	ก�รลงทุน	

เพื่อห�ประโยชน์ในท�งก�รเงินหรือในท�งธุรกิจ	เป็นต้น”

	 “ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ส�ธ�รณะ	(Public	Interests)	คือ	ก�รที่บุคคลใด	ๆ	ในสถ�นะที่เป็น 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 (ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	 ข้�ร�ชก�ร	 พนักง�นรัฐวิส�หกิจ	 หรือเจ้�หน้�ที่ของรัฐใน 

หน่วยง�นของรฐั)	ได้กระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน้�ทีห่รอืได้ปฏบิตัหิน้�ทีอ่นัเป็นก�รดำ�เนนิก�รในอกีส่วนหนึง่ทีแ่ยก

ออกม�จ�กก�รดำ�เนนิก�รต�มหน้�ทีใ่นสถ�นะของเอกชน	ก�รกระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน้�ทีข่องเจ้�หน้�ทีข่องรฐั 

จึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้�หม�ยเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	หรือก�รรักษ�ประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์

ของรัฐก�รทำ�หน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐจึงมีคว�มเก่ียวเนื่องเช่ือมโยงกับอำ�น�จหน้�ท่ีต�มกฎหม�ยและจะมี

รูปแบบของคว�มสัมพันธ์หรือมีก�รกระทำ�ในลักษณะต่�ง	 ๆ	 กันที่เหมือนหรือคล้�ยกับก�รกระทำ�ของบุคคล

ในสถ�นะเอกชน	 เพียงแต่ก�รกระทำ�ในสถ�นะที่เป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐกับก�รกระทำ�ในสถ�นะเอกชนจะมี 

คว�มแตกต่�งกันที่วัตถุประสงค์	เป้�หม�ยหรือประโยชน์สุดท้�ยที่แตกต่�งกัน”

	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 

Interests)	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐกระทำ�ก�รใด	ๆ	หรือดำ�เนินก�รในกิจก�รส�ธ�รณะที่เป็นก�รดำ�เนินก�ร

ต�มอำ�น�จหน้�ทีห่รอืคว�มรับผดิชอบในกจิก�รของรัฐหรอืองค์กรของรฐั	เพือ่ประโยชน์ของรฐัหรอืเพือ่ประโยชน์

ของส่วนรวม	แต่เจ้�หน้�ทีข่องรัฐได้มผีลประโยชน์ส่วนตนเข้�ไปแอบแฝง	หรอืเป็นผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีในรปูแบบต่�ง	ๆ  

หรือนำ�ประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์ส่วนตนเข้�ม�มีอิทธิพลหรือเก่ียวข้องในก�รใช้อำ�น�จหน้�ท่ีหรือ

ดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในก�รกระทำ�ก�รใด	 ๆ	 หรือดำ�เนินก�รดังกล่�วนั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ 

ในก�รท�งเงินหรือประโยชน์อื่น	ๆ	สำ�หรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” “จริยธรรม” 
และ “การทุจริต
 “จรยิธรรม”	เป็นกรอบใหญ่ท�งสงัคมทีเ่ป็นพืน้ฐ�นของแนวคดิเกีย่วกบัก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวมและก�รทจุรติ	ก�รกระทำ�ใดทีผ่ดิต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ย่อมเป็นคว�มผิดจริยธรรมด้วย	
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	 แต่ตรงกันข้�ม	ก�รกระทำ�ใดที่ฝ่�ฝืนจริยธรรม	อ�จไม่เป็นคว�มผิดเกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	เช่น	มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหม�ะสม	มีพฤติกรรมชู้ส�ว	เป็นต้น

การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Conflict of Interests

จริยธรรม

Ethics

“จริยธรรม” เป็นหลักสำาคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ 

“การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม” เป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต 
ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมีการบัญญัติ
เป็นความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย 

“การทุจริต” เป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจน สังคมส่วนใหญ่จะมีการ
บัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเป็นความผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
ไม่ปฏิบัติ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเข้าไปกระทำาการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ก�รขดักนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมไีด้หล�ยรปูแบบไม่จำ�กดัอยูเ่ฉพ�ะในรปูแบบ

ของตวัเงิน	หรอืทรพัย์สนิเท่�นัน้	แต่รวมถงึผลประโยชน์อืน่	ๆ 	ทีไ่ม่ได้อยูใ่นรปูแบบของตวัเงนิหรอืทรพัย์สนิด้วย	

ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตน

และประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ
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 ๑)  การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) ซึ่งผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	ไม่ว่�จะเป็นทรัพย์สิน	

ของขวัญ	ก�รลดร�ค�	ก�รรบัคว�มบนัเทงิ	ก�รรบับรกิ�ร	ก�รรบัก�รฝึกอบรม	หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดยีวกนันี ้

และผลจ�กก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	 ๆ	 นั้น	 ได้ส่งผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มอำ�น�จหน้�ที่

 ๒)  การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)	 เป็นก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ี 

ของรัฐ	โดยเฉพ�ะผูม้อีำ�น�จในก�รตัดสนิใจเข้�ไปมส่ีวนได้เสยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบัหน่วยง�นทีต่นสงักดั	โดยอ�จจะ 

เป็นเจ้�ของบรษิทัทีท่ำ�สญัญ�เอง	หรอืเป็นของเครอืญ�ต	ิสถ�นก�รณ์เช่นนีเ้กดิบทบ�ททีข่ดัแย้ง	หรอืเรยีกได้ว่�

เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน

 ๓)  การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 

เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐล�ออกจ�กหน่วยง�นของรัฐ	 และไปทำ�ง�นในบริษัทเอกชนที่ดำ�เนินธุรกิจประเภท

เดียวกนัหรอืบริษทัทีม่คีว�มเกีย่วข้องกบัหน่วยง�นเดมิ	โดยใช้อทิธพิลหรอืคว�มสมัพนัธ์จ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหน่ง

ในหน่วยง�นเดิมนั้น	ห�ประโยชน์จ�กหน่วยง�นให้กับบริษัทและตนเอง

 ๔)  การทำางานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting) ในรูปแบบนี้มีได้หล�ยลักษณะ	

ไม่ว่�จะเป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐตั้งบริษัทดำ�เนินธุรกิจ	ที่เป็นก�รแข่งขันกับหน่วยง�นหรือองค์ก�รส�ธ�รณะ

ที่ตนสังกัด	 หรือก�รรับจ้�งพิเศษเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	 โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�รสร้�งคว�มน่�เชื่อถือว่�

โครงก�รของผู้ว่�จ้�งจะไม่มีปัญห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหน่วยง�นที่ที่ปรึกษ�สังกัดอยู่	

 ๕)  การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)	 เป็นสถ�นก�รณ์ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ประโยชน์จ�ก

ก�รที่ตนเองรับรู้ข้อมูลภ�ยในหน่วยง�น	และนำ�ข้อมูลนั้นไปห�ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง	อ�จจะ

ไปห�ประโยชน์โดยก�รข�ยข้อมูลหรือเข้�เอ�ประโยชน์เสียเอง

 ๖)  การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 

for private advantage) เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐนำ�เอ�ทรัพย์สินของร�ชก�รซึ่งจะต้องใช้เพื่อประโยชน์

ของท�งร�ชก�รเท่�น้ันไปใช้เพือ่ประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพ้อง	หรอืก�รใช้ให้ผูใ้ต้บงัคบับญัช�ไปทำ�ง�นส่วนตวั

 ๗)  การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง (Pork-barreling)	เป็นก�ร

ท่ีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือผู้บริห�รระดับสูงอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง	 หรือ 

ก�รใช้งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง

	 ทัง้น้ี	เมือ่พจิ�รณ�	“ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตน

กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”	ทำ�ให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจ�ก	ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้นอีก	๒	กรณี	คือ

 ๘)  การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism)	 หรืออ�จจะ

เรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	 เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน้�ท่ีทำ�ให้หน่วยง�นของตน

เข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน

 ๙)  การใช้อทิธพิลเข้าไปมีผลต่อการตดัสนิใจของเจ้าหน้าทีร่ฐั หรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ (Influence) 

เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง	โดยเจ้�หน้�ทีข่องรฐัใช้ตำ�แหน่งหน้�ทีข่่มขูผู่ใ้ต้บงัคบับญัช�ให้หยดุ

ทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน
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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ 

 ๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ

	 ๑.๑	 น�ยสจุรติ	ข้�ร�ชก�รชัน้ผูใ้หญ่	ได้เดินท�งไปปฏบิตัริ�ชก�รในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรุ	ีซึง่ในวนัดงักล่�ว	

น�ยรวย	น�ยก	อบต.	แห่งหนึ่ง	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่	น�ยสุจริต	เพื่อเป็นของที่ระลึก	

	 ๑.๒	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนร�ยนั้น	

ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ

	 ๑.๓		ก�รที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่�ม�กกว่�	 ๑๐	 บ�ท	 แก่เจ้�หน้�ที่ในปีที่ผ่�นม�	

และปีนี้เจ้�หน้�ที่เร่งรัดคืนภ�ษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ	 โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น	 ๆ	 เพร�ะค�ดว่�จะ

ได้รับของขวัญอีก

	 ๑.๔		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมก�รของบริษัทเอกชน	 หรือรัฐวิส�หกิจและได้รับคว�ม

บันเทิงในรูปแบบต่�ง	 ๆ	 จ�กบริษัทเหล่�น้ัน	 ซึ่งมีผลต่อก�รให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือ 

เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์	ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ	

	 ๑.๕		เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เมื่อต้องทำ�ง�นท่ีเก่ียวข้องกับ

บรษิทัเอกชนแห่งน้ัน	กช่็วยเหลอืให้บรษิทันัน้ได้รบัสมัปท�น	เนือ่งจ�กรูส้กึว่�ควรตอบแทนท่ีเคยได้รบัของขวญัม�

๒. การทำาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา

	 ๒.๑		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ในกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งทำ�สัญญ�ให้หน่วยง�นต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์

สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่

	 ๒.๒		ผู้บริห�รหน่วยง�นทำ�สัญญ�เช่�รถไปสัมมน�และดูง�นกับบริษัท	ซึ่งเป็นของเจ้�หน้�ที่หรือบริษัท

ที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่

	 ๒.๓	 ผู้บริห�รของหน่วยง�น	ทำ�สัญญ�จ้�งบริษัทที่ภรรย�ของตนเองเป็นเจ้�ของม�เป็นที่ปรึกษ�ของ

หน่วยง�น	

	 ๒.๔		ผูบ้ริห�รของหน่วยง�น	ทำ�สญัญ�ให้หน่วยง�นจดัซือ้ทีด่นิของตนเองในก�รสร้�งสำ�นกัง�นแห่งใหม่	

	 ๒.๕		ภรรย�อดีตน�ยกรัฐมนตรี	 ประมูลซื้อที่ดินย่�นถนนรัชด�ภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย	 จ�กกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินในก�รกำ�ดูแลของธน�ค�ร 

แห่งประเทศไทย	กระทรวงก�รคลัง	โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะ

เจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ดูแลกิจก�รของกองทุนฯ	 ได้ลงน�มยินยอมในฐ�นะคู่สมรสให้ภรรย�ประมูลซ้ือท่ีดินและ 

ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยที่ดิน	 ส่งผลให้เป็นคู ่สัญญ�หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญ�ซ้ือท่ีดินโฉนดแปลงดังกล่�ว	 

อันเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นก�รฝ่�ฝืนต่อกฎหม�ย	 มีคว�มผิดต�ม 

พระร�ชบญัญัตปิระกอบรฐัธรรมนญูว่�ด้วยก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๐๐	(๑)
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๓. การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ

	 ๓.๑		อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�นเป็นท่ีปรึกษ�ในบริษัท

ผลิตหรือข�ยย�	โดยใช้อิทธิพลจ�กที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งในโรงพย�บ�ลดังกล่�ว	ให้โรงพย�บ�ลซื้อย�จ�กบริษัท

ที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู่	 พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยและท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ท่ีของรัฐ

ปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ที่อ�จทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่�ตนมีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	 ทั้งที่ตนมิได ้

มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น	 

ต�มพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	ม�ตร�	๑๒๓

	 ๓.๒	 ก�รที่ผู ้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออกจ�กร�ชก�รไปทำ�ง�น 

ในบริษัทผลิตหรือข�ยย�

	 ๓.๓		ก�รที่ผู ้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดำ�รงตำ�แหน่ง 

ในหน่วยง�นรัฐ	 รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	 โดยอ้�งว่�จะได้ติดต่อกับ 

หน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น

	 ๓.๔		ก�รว่�จ้�งเจ้�หน้�ที่ผู้เกษียณม�ทำ�ง�นในตำ�แหน่งเดิมท่ีหน่วยง�นเดิมโดยไม่คุ้มค่�กับภ�รกิจ 

ที่ได้รับมอบหม�ย

๔. การทำางานพิเศษ

	 ๔.๑	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	 ๖	 สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�ค	 ได้จัดตั้งบริษัทรับจ้�ง

ทำ�บัญชีและให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับภ�ษีและมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับบริษัท	 โดยรับจ้�งทำ�บัญชีและยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รให้ผู้เสียภ�ษีในเขตจังหวัดที่รับร�ชก�รอยู่และจังหวัดใกล้เคียง	 กลับมีพฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสีย

ภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	 และรับเงินค่�ภ�ษีอ�กรจ�กผู้เสียภ�ษีบ�งร�ยแล้ว	 มิได้นำ�ไปยื่นแบบ

แสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	 เป็นก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว่�

ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	 กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ข้อ	 ๙	 (๗)	 (๘)	 และอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รของตน	

ห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 เป็นคว�มผิดวินัยอย่�งไม่ร้�ยแรงต�มม�ตร�	 ๘๓	 (๓)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 อีกทั้งเป็นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีร�ชก�รโดยมิชอบ	 เพื่อให้เกิดคว�มเสียห�ยแก ่

ท�งร�ชก�รโดยร้�ยแรง	 และปฏิบัติหน้�ที่ร�ชก�รโดยทุจริต	 และยังกระทำ�ก�รอันได้ช่ือว่�เป็นผู้ประพฤติช่ัว 

อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	 ต�มม�ตร�	 ๘๕	 (๑)	 และ	 (๔)	 แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบ 

ข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑

	 ๔.๒	 นิติกร	ฝ่�ยกฎหม�ยและเร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�ง	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�คห�ร�ยได้

พิเศษโดยก�รเป็นตัวแทนข�ยประกันชีวิตของบริษัทเอกชน	ได้อ�ศัยโอก�สที่ตนปฏิบัติหน้�ที่	เร่งรัดภ�ษีอ�กร

ค้�งผูป้ระกอบก�รร�ยหน่ึงห�ประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยก�รข�ยประกนัชวีติให้แก่หุน้ส่วนผูจ้ดัก�รของผูป้ระกอบ

ก�รดังกล่�ว	 รวมทั้งพนักง�นของผู้ประกอบก�รนั้นอีกหล�ยคน	 ในขณะที่ตนกำ�ลังดำ�เนินก�รเร่งรัดภ�ษีอ�กร

ค้�ง	 พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�วเป็นก�รอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ท่ีร�ชก�รของตนห�ประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 

เป็นคว�มผดิวนิยัอย่�งไม่ร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๓	(๓)	ประกอบม�ตร�	๘๔	แห่งพระร�ชบญัญตัริะเบยีบข้�ร�ชก�ร

พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
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	 ๔.๓		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัอ�ศยัตำ�แหน่งหน้�ทีท่�งร�ชก�รรบัจ้�งเป็นทีป่รกึษ�โครงก�ร	เพือ่ให้บรษิทั

เอกชนที่ว่�จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง

	 ๔.๔	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที่	แต่เอ�เวล�ไปรับง�น

พิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�น

	 ๔.๕	 ก�รที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ครัฐรับง�นพิเศษเป็นที่ปรึกษ�	 หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง 

ถูกตรวจสอบ

 
๕. การรู้ข้อมูลภายใน

 

	 ๕.๑		น�ยช่�ง	 ๕	 แผนกชุมส�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่	 องค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทย	 ได้นำ�ข้อมูล 

เลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	 ๔๗๐	MHZ	 และระบบปลดล็อคไปข�ยให้แก่ผู้อื่น	 จำ�นวน	๔๐	หม�ยเลข	 

เพือ่นำ�ไปปรบัจนูเข้�กบัโทรศัพท์เคลือ่นทีท่ีน่ำ�ไปใช้รับจ้�งให้บรกิ�รโทรศพัท์แก่บคุคลทัว่ไป	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 

มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	ม�ตร�	๑๖๔	และมีคว�มผิด

วินัยต�มข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยก�รพนักง�น	พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖

	 ๕.๒		ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐทร�บข้อมูลโครงก�รตัดถนนเข้�หมู่บ้�น	 จึงบอกให้ญ�ติพี่น้องไปซื้อที่ดิน

บริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น

	 ๕.๓		ก�รที่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บม�ตรฐ�น	(Spec)	วัสดุอุปกรณ์

ที่จะใช้ในก�รว�งโครงข่�ยโทรคมน�คม	 แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	 เพื่อให้ได้เปรียบในก�ร

ประมูล

	 ๕.๔		เจ้�หน้�ที่พัสดุของหน่วยง�นเปิดเผยหรือข�ยข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่�ยที่ม�ยื่นประมูลไว้ก่อนหน้� 

ให้แก่ผู้ประมูลร�ยอื่นที่ให้ผลประโยชน์	ทำ�ให้ฝ่�ยที่ม�ยื่นประมูลไว้ก่อนหน้�เสียเปรียบ

๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 

	 ๖.๑	 คณบดีคณะแพทย์ศ�สตร์	 ใช้อำ�น�จหน้�ที่โดยทุจริต	 ด้วยก�รสั่งให้เจ้�หน้�ที่นำ�เก้�อี้พร้อม 

ผ้�ปลอกคุมเก้�อี้	 เครื่องถ่�ยวิดีโอ	เครื่องเล่นวิดีโอ	กล้องถ่�ยรูป	และผ้�เต็นท์	นำ�ไปใช้ในง�นมงคลสมรสของ 

บุตรส�ว	รวมทั้งรถยนต์	รถตู้ส่วนกล�ง	เพื่อใช้รับส่งเจ้�หน้�ที่เข้�ร่วมพิธี	และขนย้�ยอุปกรณ์ทั้งที่บ้�นพักและ	 

ง�นฉลองมงคลสมรสทีโ่รงแรม	ซึง่ล้วนเป็นทรพัย์สนิของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ�ของจำ�เลยนบัเป็นก�รใช้อำ�น�จ

โดยทจุริต	เพ่ือประโยชน์ส่วนตนอนัเป็นก�รเสยีห�ยแก่รฐั	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ได้ชีม้ลูคว�มผดิวนิยัและอ�ญ�	 

ต่อม�เรือ่งเข้�สูก่ระบวนก�รในช้ันศ�ล	ศ�ลพเิคร�ะห์พย�นหลกัฐ�นโจทก์แล้วเหน็ว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	เป็นก�ร 

ทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ซื้อทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใด	 ๆ	 ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่ง 

โดยทุจริตอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐและเป็นเจ้�พนักง�นปฏิบัติหน้�ท่ีโดยมิชอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	

ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จงึพพิ�กษ�ให้จำ�คกุ	๕	ปี	และปรบั	๒๐,๐๐๐	บ�ท	คำ�ให้ก�รรบัส�รภ�พ	เป็นประโยชน์

แก่ก�รพิจ�รณ�คดี	ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ปี	๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท
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	 ๖.๒		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐั	ผูม้หีน้�ทีข่บัรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	นำ�นำ�้มนัในรถยนต์ไปข�ย	และนำ�เงนิ 

ม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัว	 ทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	 เพื่อซ้ือนำ้�มันรถม�กกว่�ท่ีควรจะเป็นพฤติกรรม 

ดังกล่�วถือเป็นก�รทุจริต	 เป็นก�รเบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง	 และมีคว�มผิด

ฐ�นลักทรัพย์ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�

	 ๖.๓		ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีร่ฐั	ผูม้อีำ�น�จอนมุตัใิห้ใช้รถร�ชก�รหรอืก�รเบกิจ่�ย	ค่�นำ�้มนัเชือ้เพลงิ	นำ�รถยนต์

ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว

	 ๖.๔		ก�รที่เจ้�หน้�ที่รัฐนำ�วัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยง�นม�ใช้ที่บ้�น	หรือใช้โทรศัพท์ของหน่วยง�นติดต่อ

ธุระส่วนตน	หรือนำ�รถส่วนตนม�ล้�งที่หน่วยง�น

 ๗. การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง

	 ๗.๑		น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยละเอียดโครงก�ร

ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	 ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�ฯ	 และ 

ตรวจรับง�นทั้งที่ไม่ถูกต้องต�มแบบรูปร�ยก�รที่กำ�หนด	 รวมท้ังเมื่อดำ�เนินก�รแล้วเสร็จได้ติดป้�ยช่ือของตน

และพวก	ก�รกระทำ�ดังกล่�วมมีลูเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อคว�มสงบเรยีบร้อย	หรอืสวสัดภิ�พของประช�ชน	

หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ที่	 มีมูลคว�มผิดทั้งท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงและ

ท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้ง

ถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ

	 ๗.๒	 ก�รทีน่กัก�รเมอืงในจงัหวดั	ขอเพิม่งบประม�ณเพือ่นำ�โครงก�รตดัถนน	สร้�งสะพ�นลงในจงัหวดั	

โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น

	 ๗.๓	 ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง

๘. การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
 

	 พนักง�นสอบสวนละเว้นไม่นำ�บันทึกก�รจับกุมที่เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจชุดจับกุมทำ�ขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้�

สำ�นวน	 แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซ่ึงเป็นญ�ติของตน 

ให้รับโทษน้อยลง	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�แล้วมีมูลคว�มผิดท�งอ�ญ�และท�งวินัยอย่�งร้�ยแรง

๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
 

	 ๙.๑		เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ในฐ�นะผู้บริห�ร	เข้�แทรกแซงก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่	

ให้ปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	

	 ๙.๒		น�ยเอ	เป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�รแห่งหนึ่งในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกับ	น�ยบี	หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร

อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	คือ	น�ยซี	 เข้�รับร�ชก�รภ�ยใต้

สังกัดของน�ยบี
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 ๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่นๆ

	 ๑๐.๑		 ก�รเดนิท�งไปร�ชก�รต่�งจงัหวดัโดยไม่คำ�นงึถงึจำ�นวนคน	จำ�นวนง�น	และจำ�นวนวนัอย่�งเหม�ะสม 

อ�ทิ	เดินท�งไปร�ชก�รจำ�นวน	๑๐	วัน	แต่ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นจริงเพียง	๖	วัน	โดยอีก	๔	วัน	เป็นก�รเดินท�ง

ท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�ง	ๆ	

	 ๑๐.๒		เจ้�หน้�ที่ผู ้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	 เนื่องจ�กต้องก�รปฏิบัติง�น 

นอกเวล�ร�ชก�ร	เพร�ะส�ม�รถเบิกเงินงบประม�ณค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�รได้

	 ๑๐.๓		 เจ้�หน้�ที่ของรัฐลงเวล�ปฏิบัติง�นนอกเวล�ร�ชก�ร	 โดยมิได้อยู่ปฏิบัติง�นในช่วงเวล�นั้น 

อย่�งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล่�วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

 มาตรา ๑๒๖	นอกจ�กเจ้�พนกัง�นของรฐัทีร่ฐัธรรมนญูกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว	ห้�มมใิห้กรรมก�ร	

ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	และเจ้�พนักง�นของรัฐที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ประก�ศกำ�หนด	ดำ�เนินกิจก�ร

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ

หน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซึ่งมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	 ดูแล	 ควบคุม	 

ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี

	 (๒)	เป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้ในห้�งหุน้ส่วนหรือบรษิทัทีเ่ข้�เป็นคูส่ญัญ�กบัหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�พนกัง�น

ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซ่ึงมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	

ดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	 เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกิน 

จำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 (๓)	รับสัมปท�นหรอืคงถอืไว้ซึง่สมัปท�นจ�กรฐั	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรฐั	รฐัวสิ�หกจิ	หรอืร�ชก�ร

ส่วนท้องถิ่น	หรือเข้�เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	

อันมีลักษณะเป็นก�รผูกข�ดตัดตอน	หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปท�นหรือ

เข้�เป็นคู่สัญญ�ในลักษณะดังกล่�ว	 ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐซ่ึงมีอำ�น�จ	 ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในก�รกำ�กบั	ดแูล	ควบคุม	ตรวจสอบหรอืดำ�เนินคดี	เว้นแต่จะเป็นผูถ้อืหุน้	ในบรษิทัจำ�กดัหรอืบรษิทัมห�ชนจำ�กดั 

ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 (๔)	เข้�ไปมีส่วนได้เสียในฐ�นะเป็นกรรมก�ร	ที่ปรึกษ�	ตัวแทน	พนักง�นหรือลูกจ้�งในธุรกิจของเอกชน

ซึง่อยูภ่�ยใต้ก�รกำ�กบั	ดูแล	ควบคมุ	หรอืตรวจสอบของหน่วยง�นของรฐัทีเ่จ้�พนกัง�นของรฐัผูน้ัน้สงักดัอยูห่รอื 

ปฏบิตัหิน้�ทีใ่นฐ�นะเป็นเจ้�พนกัง�นของรฐั	ซึง่โดยสภ�พของผลประโยชน์ของธรุกจิของเอกชนนัน้อ�จขดัหรอื 

แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ท�งร�ชก�รหรือกระทบต่อคว�มมีอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของ 

เจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้น



19หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

	 ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่ง	 ม�ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้�พนักง�นของรัฐต�มวรรคหนึ่งด้วย	 โดยให้ถือว่� 

ก�รดำ�เนนิกจิก�รของคูส่มรสเป็นก�รดำ�เนนิกจิก�รของเจ้�พนักง�นของรฐั	เว้นแต่เป็นกรณท่ีีคูส่มรสน้ันดำ�เนินก�ร 

อยู่ก่อนที่เจ้�พนักง�นของรัฐจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

	 คูส่มรสต�มวรรคสองให้หม�ยคว�มรวมถงึผูซ้ึง่อยูก่นิกนัฉนัส�มภีรยิ�โดยมไิด้จดทะเบียนสมรสด้วย	ทัง้นี้	

ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 เจ้�พนักง�นของรัฐที่มีลักษณะต�ม	(๒)	หรือ	(๓)	ต้องดำ�เนินก�รไม่ให้มีลักษณะดังกล่�ว	ภ�ยในส�มสิบ

วันนับแต่วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง

 มาตรา ๑๒๗ ห้�มมิให้กรรมก�ร	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูงและผู้ดำ�รง 

ตำ�แหน่งท�งก�รเมืองที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด	ดำ�เนินก�รใดต�มม�ตร�	๑๒๖	(๔)	ภ�ยในสองปีนับแต่

วันที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง

 มาตรา ๑๒๘	ห้�มมใิห้เจ้�พนกัง�นของรฐัผูใ้ดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดอนัอ�จคำ�นวณ	เป็นเงนิได้ 

จ�กผู้ใด	 นอกเหนือจ�กทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 กฎ	 หรือข้อบังคับที่ออกโดยอ�ศัย 

อำ�น�จต�มบทบญัญติัแห่งกฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	โดยธรรมจรรย�ต�มหลกัเกณฑ์

และจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด

	 คว�มในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุพก�รี	 ผู้สืบสันด�น	 หรือ

ญ�ติที่ให้ต�มประเพณี	หรือต�มธรรมจรรย�ต�มฐ�น�นุรูป

	 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็น 

เจ้�พนักง�นของรัฐม�แล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

 มาตรา ๑๒๙	 ก�รกระทำ�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�คว�มผิด	 

ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รหรือคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม

 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

  

	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐๓	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่�ด้วยก�รป้องกัน 

และปร�บปร�มก�รทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติจึงกำ�หนด 

หลกัเกณฑ์และจำ�นวนทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่จ้�หน้�ท่ีของรฐัจะรบัจ�กบุคคลได้โดยธรรมจรรย�ไว้	ดงันี้

	 ข้อ	๓	ในประก�ศนี้

	 “ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�”	หม�ยคว�มว่�	 ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดจ�กญ�ติหรือจ�กบุคคลที่ให้กันในโอก�สต่�ง	 ๆ	 โดยปกติต�มขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือวัฒนธรรม	

หรือให้กันต�มม�รย�ทที่ปฏิบัติกันในสังคม

	 “ญ�ติ”	หม�ยคว�มว่�	ผู้บุพก�รี	ผู้สืบสันด�น	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือ	ร่วมบิด�หรือม�รด�เดียวกัน	

ลุง	ป้�	น้�	อ�	คู่สมรส	ผู้บุพก�รีหรือผู้สืบสันด�นของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม

	 “ประโยชน์อื่นใด”	 หม�ยคว�มว่�	 สิ่งที่มูลค่�	 ได้แก่	 ก�รลดร�ค�	 ก�รรับคว�มบันเทิง	 ก�รรับบริก�ร	 

ก�รรับก�รฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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	 ข้อ	๔	ห้�มมใิห้เจ้�หน้�ทีข่องรฐัผูใ้ด	รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	จ�กบคุคลนอกเหนอืจ�กทรพัย์สนิ

หรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ท่ีออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ย	

เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ต�มที่กำ�หนดไว้ในประก�ศนี้

	 ข้อ	๕	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติซึ่งให้โดยเสน่ห�ต�มจำ�นวนที่เหม�ะสมต�มฐ�น�นุรูป

	 (๒)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญ�ติมีร�ค�หรือมูลค่�ในก�รรับจ�กแต่ละ

บุคคล	แต่ละโอก�สไม่เกินส�มพันบ�ท

	 (๓)		 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ก�รให้นั้นเป็นก�รให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

	 ข้อ	 ๖	 ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กต่�งประเทศ	 ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี

ร�ค�หรอืมูลค่�เกนิกว่�ส�มพนับ�ท	ไม่ว�่จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่	แต่มเีหตุผลคว�มจำ�เป็นที่จะตอ้งรับไว้ 

เพื่อรักษ�ไมตรี	 มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	 ให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้นั้นร�ยง�นร�ยละเอียด 

ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัก�รรับทรัพยส์นิหรือประโยชน์ดังกล�่วใหผู้บ้งัคบับญัช�ทร�บโดยเรว็	ห�กผูบ้งัคบับญัช�เหน็ว�่ 

ไม่มีเหตุที่จะอนุญ�ตให้เจ้�หน้�ที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน	 

ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยง�นของรัฐที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที

	 ข้อ	๗	ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	หรือ	มีร�ค�หรือมีมูลค่�ม�กกว่�

ที่กำ�หนดไว้ในข้อ	 ๕	 ซึ่งเจ้�หน้�ที่ของรัฐได้รับม�แล้วโดยมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษ�ไมตร	ี

มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญช�	ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	ผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	

หรอืผูบ้ริห�รสูงสดุของหน่วยง�น	สถ�บนั	หรอืองค์กรทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั	โดยทนัททีีส่�ม�รถกระทำ�ได้ 

เพื่อให้วินิจฉัยว่�มีเหตุผลคว�มจำ�เป็น	 คว�มเหม�ะสม	 และสมควรที่จะให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่

	 ในกรณทีีผู้่บงัคบับญัช�หรอืผูบ้รหิ�รสงูสดุของรฐัวสิ�หกจิ	หน่วยง�นหรอืสถ�บนัหรอืองค์กรทีเ่จ้�หน้�ที่

ของรัฐผู้นั้นสังกัด	 มีคำ�สั่งว่�ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�ว	 ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น 

แก่ผู้ให้โดยทันที	ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถคืนให้ได้	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�ว

ให้เป็นสิทธิของหน่วยง�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

	 เมื่อได้ดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคสองแล้ว	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	 ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์ดังกล่�วเลย

	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ต�มวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับบัญช�	 ซึ่งเป็น

หัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวงหรือเทียบเท่�	 หรือเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	 หรือ

เป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�นของรัฐ	 ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์น้ันต่อผูม้อีำ�น�จแต่งตัง้ถอดถอน	ส่วนผูท้ีด่ำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รในองค์กร

อิสระต�มรฐัธรรมนญูหรือผูด้ำ�รงตำ�แหน่งทีไ่ม่มผีูบ้งัคับบญัช�ทีม่อีำ�น�จถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	

ทั้งนี้	เพื่อดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินต�มวรรคหนึ่ง	 เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งสม�ชิกสภ�ผู้แทนร�ษฎร	

หรือสม�ชิกวุฒิสภ�	 หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น	 ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์เท่�นัน้ต่อประธ�น	สภ�ผูแ้ทนร�ษฎร	ประธ�นวฒุสิภ�	หรอืประธ�นสภ�ท้องถิน่ทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้	 

เป็นสม�ชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำ�เนินก�รต�มวรรคหนึ่งและวรรคสอง

	 ข้อ	 ๘	 หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ต�มประก�ศฉบับนี้ให้ใช้

บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�แล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๔๔

	 โดยที่ผ่�นม�คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวท�งปฏิบัติในก�รให้ของขวัญและรับ 

ของขวญัของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัไว้หล�ยครัง้เพือ่เป็นก�รเสรมิสร้�งค่�นยิมให้เกดิก�รประหยดั	มใิห้มกี�รเบียดเบียน

ข้�ร�ชก�รโดยไม่จำ�เป็นและสร้�งทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจ�กมีก�รแข่งขันกันให้ของขวัญในร�ค�แพง	ทั้งยัง

เป็นช่องท�งให้เกดิก�รประพฤตมิชิอบอืน่	ๆ 	ในวงร�ชก�รอกีด้วย	และในก�รกำ�หนดจรรย�บรรณของเจ้�หน้�ที่

ของรฐัประเภทต่�ง	ๆ 	กม็กี�รกำ�หนดในเรือ่งทำ�นองเดยีวกนั	ประกอบกบัคณะกรรมก�รป้องกนัและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติได้ประก�ศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ฉะนั้น	จึงสมควรรวบรวมม�ตรก�รเหล่�นั้นและกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติของ

เจ้�หน้�ทีข่องรัฐในก�รให้ของขวญัและรบัของขวญัไว้เป็นก�รถ�วรมมี�ตรฐ�นอย่�งเดยีวกนั	และมคีว�มชดัเจน

เพื่อเสริมม�ตรก�รของคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติให้เป็นผลอย่�งจริงจัง	 ท้ังนี	้

เฉพ�ะในส่วนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติไม่ได้กำ�หนดไว้

	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๑	(๘)	แห่งพระร�ชบัญญตัริะเบียบบรหิ�รร�ชก�รแผ่นดนิ	พ.ศ.	๒๕๓๔	

น�ยกรัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๓	ในระเบียบนี้

	 “ของขวัญ”	 หม�ยคว�มว่�	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กัน	 เพื่ออัธย�ศัยไมตรี	 และให้

หม�ยคว�มรวมถึงเงิน	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นร�งวัล	ให้โดยเสน่ห�หรือเพื่อก�รสงเคร�ะห์	หรือ

ให้เป็นสนินำ�้ใจ	ก�รให้สทิธพิเิศษซึง่มใิช่เป็นสทิธทิีจั่ดไว้สำ�หรบับคุคลทัว่ไปในก�รได้รบัก�รลดร�ค�ทรพัย์สนิหรอื

ก�รให้สิทธิพิเศษในก�รได้รับบริก�รหรือคว�มบันเทิง	ตลอดจนก�รออกค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งหรือท่องเที่ยว	

ค่�ที่พัก	ค่�อ�ห�ร	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน	และไม่ว่�จะให้เป็นบัตร	ตั๋ว	หรือหลักฐ�นอื่นใด	ก�รชำ�ระ

เงินให้ล่วงหน้�	หรือก�รคืนเงินให้ในภ�ยหลัง

	 “ปกตปิระเพณีนิยม”	หม�ยคว�มว่�	เทศก�ลหรอืวนัสำ�คญัซึง่อ�จมกี�รให้ของขวญักนั	และให้หม�ยคว�ม

รวมถึงโอก�สในก�รแสดงคว�มยินดี	 ก�รแสดงคว�มขอบคุณ	 ก�รต้อนรับ	 ก�รแสดงคว�มเสียใจ	 หรือก�รให้

คว�มช่วยเหลือต�มม�รย�ทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

	 “ผู้บังคับบัญช�”	 ให้หม�ยคว�มรวมถึง	 ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่หัวหน้�หน่วยง�น	 ที่แบ่งเป็นก�รภ�ยในของ

หน่วยง�นของรัฐและผูซ้ึง่ดำ�รงตำ�แหน่งในระดับทีส่งูกว่�และได้รบัมอบหม�ยให้มอีำ�น�จบังคบับัญช�หรอืกำ�กบั

ดูแลด้วย

	 “บุคคลในครอบครัว”	หม�ยคว�มว่�	คู่สมรส	บุตร	บิด�	ม�รด�	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือร่วมบิด�หรือ

ม�รด�เดียวกัน
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	 ข้อ	 ๔	 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งอยู่ 

ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ข้อ	 ๕	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�	 

นอกเหนือจ�กกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีก�รให้ของขวัญแก่กันมิได้

	 ก�รให้ของขวญัต�มปกตปิระเพณนียิมต�มวรรคหนึง่	เจ้�หน้�ทีข่องรฐัจะให้ของขวญัทีม่รี�ค�หรอืมลูค่�

เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด	โดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและ

ปร�บปร�มก�รทุจริตมิได้

	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะทำ�ก�รเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิก�รใด	ๆ	เพื่อมอบให้หรือจัดห�

ของขวัญให้ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�ไม่ว่�กรณีใด	ๆ	มิได้

	 ข้อ	๖	ผู้บังคับบัญช�จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กเจ้�หน้�ที่

ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญช�มิได้	เว้นแต่เป็นก�รรับของขวัญต�มข้อ	๕

	 ข้อ	 ๗	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กผู้ที่

เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐมิได้	ถ้�มิใช่เป็นก�รรับของขวัญต�มกรณีที่กำ�หนดไว้ใน	ข้อ	๘

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มวรรคหนึ่ง	ได้แก่	ผู้ม�ติดต่อง�นหรือผู้ซึ่งได้รับ

ประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ในลักษณะดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด	 เช่น	 ก�รขอใบรับรอง	 ก�รขอให้ 

ออกคำ�สั่งท�งปกครอง	หรือก�รร้องเรียน	เป็นต้น

	 (๒)		 ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐ	เช่น	ก�รจัดซื้อจัดจ้�ง	หรือ

ก�รได้รับสัมปท�น	เป็นต้น

	 (๓)		 ผูซ้ึง่กำ�ลงัดำ�เนนิกจิกรรมใด	ๆ 	ทีม่หีนว่ยง�นของรฐัเปน็ผูค้วบคมุหรอืกำ�กบัดแูล	เชน่	ก�รประกอบ

กิจก�รโรงง�น	หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น

	 (๔)		 ผู้ซ่ึงอ�จได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ีหรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของ 

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

	 ข้อ	 ๘	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจ�กผู้ที่

เกีย่วขอ้งในก�รปฏบิติัหน้�ทีข่องเจ้�หน้�ทีข่องรฐัได้เฉพ�ะกรณ	ีก�รรบัของขวญัทีใ่หต้�มปกตปิระเพณนียิม	และ

ของขวัญนั้นมีร�ค�หรือมูลค่�ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนด

ไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ต�มกฎหม�ยประกอบ

รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

	 ข้อ	๙	ในกรณีทีบ่คุคลในครอบครวัของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัรบัของขวญัแล้วเจ้�หน้�ทีข่องรฐัทร�บในภ�ยหลงั

ว่�เป็นก�รรับของขวัญโดยฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของ

เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่มีร�ค�หรือมูลค่�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้	 ต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกัน

และปร�บปร�มก�รทุจริต
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	 ข้อ	 ๑๐	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเก่ียวกับก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่�ฝืน

ระเบียบนี้	ให้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐเป็นข้�ร�ชก�รก�รเมือง	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นประพฤติปฏิบัติ

ไมเ่ปน็ไปต�มคณุธรรมและจรยิธรรม	และใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบทีน่�ยกรฐัมนตรกีำ�หนดโดยคว�มเหน็ชอบ

ของคณะรัฐมนตรีว่�ด้วยม�ตรฐ�นท�งคุณธรรมและจริยธรรมของข้�ร�ชก�รก�รเมือง

	 (๒)		 ในกรณีทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัเปน็ข�้ร�ชก�รประเภทอืน่นอกจ�ก	(๑)	หรอืพนกัง�นขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 หรือพนักง�นของรัฐวิส�หกิจให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำ�คว�มผิดท�งวินัย	 และให้ 

ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้มีก�รลงโทษท�งวินัยเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น

	 ข้อ	 ๑๑	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีมีหน้�ท่ีสอดส่อง	 และให้คำ�แนะนำ�ในก�รปฏิบัติต�ม

ระเบียบนี้แก่หน่วยง�นของรัฐ	 ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยรัฐมนตรีว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐ 

ผู้ใดปฏิบัติในก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง 

ผู้บังคับบัญช�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินก�รต�มระเบียบนี้

	 ข้อ	 ๑๒	 เพื่อประโยชน์ในก�รเสริมสร้�งให้เกิดทัศนคติในก�รประหยัดแก่ประช�ชนทั่วไปในก�รแสดง

คว�มยนิด	ีก�รแสดงคว�มปร�รถน�ดี	ก�รแสดงก�รต้อนรบั	หรอืก�รแสดงคว�มเสยีใจในโอก�สต่�ง	ๆ 	ต�มปกติ 

ประเพณีนิยม	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐพย�ย�มใช้วิธีก�รแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร	 ก�รลงน�มในสมุดอวยพร	 

หรือใช้บัตรแสดงคว�มเสียใจ	แทนก�รให้ของขวัญ

	 ให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่เสริมสร้�งค่�นิยมก�รแสดงคว�มยินดี	 ก�รแสดงคว�มปร�รถน�ดี	 ก�รแสดง	

ก�รต้อนรับ	 หรือก�รแสดงคว�มเสียใจ	 ด้วยก�รปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�ง	 แนะนำ�หรือกำ�หนดม�ตรก�รจูงใจ 

ที่จะพัฒน�ทัศนคติ	จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญช�ให้เป็นไปในแนวท�งประหยัด

ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
 

	 ข้อ	๔	ในระเบียบนี้	

	 “ก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 ก�รเก็บเงินหรือทรัพย์สิน	 โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สิน 

ต�มใจสมัคร	 และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รซื้อข�ย	 แลกเปลี่ยน	 ชดใช้หรือบริก�รซ่ึงมีก�รแสดงโดยตรงหรือ 

โดยปริย�ยว่�	มใิช่เป็นก�รซือ้ข�ย	แลกเปลีย่น	ชดใช้หรอืบรกิ�รธรรมด�	แต่เพือ่รวบรวมเงนิหรอืทรพัย์สนิทีไ่ด้ม� 

ทั้งหมด	หรือบ�งส่วนไปใช้ในกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งนั้นด้วย

	 “เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 เข้�ไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในก�รจัดให้ม	ี 

ก�รเรี่ยไรในฐ�นะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีก�รเรี่ยไร	หรือเป็นประธ�นกรรมก�ร	อนุกรรมก�ร	คณะทำ�ง�น	ที่ปรึกษ�	

หรือในฐ�นะอื่นใดในก�รเรี่ยไรนั้น

	 ข้อ	๖	หน่วยง�นของรัฐจะจัดให้มีก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรมิได้	 เว้นแต่เป็นก�ร

เรี่ยไร	ต�มข้อ	๑๙	หรือได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	(กคร.)	หรือ	กคร.	

จังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้

	 หน่วยง�นของรฐัซึง่จะต้องได้รบัอนญุ�ตในก�รเรีย่ไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วย	ก�รควบคมุก�รเรีย่ไร	นอกจ�ก

จะต้องปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคมุก�รเรีย่ไรแล้ว	จะต้องปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ์ทีก่ำ�หนดไว้ในระเบยีบ
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นีด้้วย	ในกรณนีี	้กคร.	อ�จกำ�หนดแนวท�งปฏบิตัขิองหน่วยง�นรฐัดงักล่�วให้สอดคล้องกบักฎหม�ยว่�ด้วยก�ร

ควบคุมก�รเรี่ยไรก็ได้

	 ข้อ	๘	ให้มีคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	เรียกโดยย่อว่�	“กคร.”	ประกอบด้วย	

รองน�ยกรฐัมนตรทีีน่�ยกรฐัมนตรมีอบหม�ย	เป็นประธ�นกรรมก�ร	ผูแ้ทนสำ�นกัน�ยกรฐัมนตร	ีผูแ้ทนกระทรวง

กล�โหม	 ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง	 ผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย	 ผู้แทนกระทรวงศึกษ�ธิก�ร	 ผู้แทนกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	 ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม

ก�รทุจริตแห่งช�ติ	 ผู้แทนสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงน�ยกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกิน 

สี่คนเป็นกรรมก�ร	และผู้แทนสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร

	 กคร.	จะแต่งตัง้ข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรจีำ�นวนไม่เกนิสองคนเป็นผูช่้วยเลข�นกุ�ร

ก็ได้

	 ข้อ	๑๘	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรที่	กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี	

จะพิจ�รณ�อนุมัติให้ต�มข้อ	๖	ได้นั้น	จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่�งหนึ่งอย่�งใด	ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์แก่หน่วยง�นของรัฐนั้นเอง

	 (๒)		 เปน็ก�รเรีย่ไรทีห่นว่ยง�นของรฐัเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รเพือ่ประโยชนแ์กก่�รปอ้งกนัหรอืพฒัน�ประเทศ

	 (๓)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อส�ธ�รณประโยชน์

	 (๔)		 เป็นกรณีที่หน่วยง�นของรัฐเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรแล้ว

	 ข้อ	๑๙	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรดังต่อไปนี้	ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจ�ก	

กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี

	 (๑)		 เป็นนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้

	 (๒)		 เป็นก�รเรี่ยไรที่รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร	 เพื่อช่วยเหลือผู้เสียห�ยหรือ

บรรเท�คว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กส�ธ�รณภัยหรือเหตุก�รณ์ใดที่สำ�คัญ

	 (๓)		 เป็นก�รเรี่ยไรเพื่อร่วมกันทำ�บุญเนื่องในโอก�สก�รทอดผ้�พระกฐินพระร�ชท�น

	 (๔)		 เป็นก�รเรี่ยไรต�มข้อ	 ๑๘	 (๑)	 หรือ	 (๓)	 เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำ�นวนเงินหรือมูลค่� 

ต�มที่	กคร.	กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

	 (๕)		 เปน็ก�รเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไรต�มข้อ	๑๘	(๔)	ซึง่	กคร.	ไดป้ระก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�

ยกเว้นให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ

	 (๖)		 เป็นก�รให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในก�รขออนุมัติ	 

ต�มระเบียบนี้แล้ว

	 ข้อ	๒๐	ในกรณีทีห่น่วยง�นของรฐัได้รบัอนมุติัหรอืได้รบัยกเว้นต�มข้อ	๑๙	ให้จดัให้มกี�รเรีย่ไรหรอืเข้�ไป

มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	ให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ให้กระทำ�ก�รเรี่ยไรเป็นก�รทั่วไป	โดยประก�ศหรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

	 (๒)		 กำ�หนดสถ�นที่หรือวิธีก�รที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจ�กก�รเรี่ยไร

	 (๓)		 ออกใบเสร็จหรือหลักฐ�นก�รรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจ�คทุกครั้ง	 เว้นแต่โดยลักษณะ 

แหง่ก�รเรีย่ไรไมส่�ม�รถออกใบเสรจ็หรอืหลกัฐ�นดงักล�่วได	้กใ็หจ้ดัทำ�เปน็บญัชกี�รรบัเงนิหรอืทรพัยส์นินัน้ไว ้

เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้
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	 (๔)		 จดัทำ�บญัชกี�รรับจ่�ยหรือทรัพยส์นิทีไ่ด้จ�กก�รเรีย่ไรต�มระบบบญัชขีองท�งร�ชก�รภ�ยในเก�้สบิ

วันนับแต่วันที่สิ้นสุดก�รเรี่ยไร	หรือทุกส�มเดือน	ในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่กระทำ�อย่�งต่อเนื่องและปิดประก�ศ

เปดิเผย	ณ	ทีท่ำ�ก�รของหนว่ยง�นของรฐัทีไ่ดท้ำ�ก�รเรีย่ไรไมน่อ้ยกว�่ส�มสบิวนัเพือ่ใหบ้คุคลทัว่ไปไดท้ร�บและ

จดัใหม้เีอกส�รเกีย่วกบัก�รดำ�เนนิก�รเรีย่ไรดงักล�่วไว	้ณ	สถ�นทีส่ำ�หรบัประช�ชนส�ม�รถใชใ้นก�รคน้ห�และ

ศึกษ�ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รด้วย

	 (๕)		 ร�ยง�นก�รเงินของก�รเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีต�ม	(๔)	ให้สำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดินภ�ยใน

ส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำ�บัญชีต�ม	 (๔)	 แล้วเสร็จ	 หรือในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่ได้กระทำ�อย่�งต่อเนื่อง	 

ให้ร�ยง�นก�รเงินพร้อมทั้ง	ส่งบัญชีดังกล่�วทุกส�มเดือน

	 ข้อ	 ๒๑	 ในก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	 ห้�มมิให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�ร 

ดังต่อไปนี้

	 (๑)		 กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจ�คหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยง�นของรัฐได้ประก�ศไว้

	 (๒)		 กำ�หนดใหผู้บ้รจิ�คตอ้งบรจิ�คเงนิหรอืทรพัยส์นิเปน็จำ�นวนหรอืมลูค�่ทีแ่นน่อน	เวน้แต	่โดยสภ�พ	

มีคว�มจำ�เป็นต้องกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอน	 เช่น	 ก�รจำ�หน่�ยบัตรเข้�ชมก�รแสดงหรือบัตรเข้�ร่วม 

ก�รแข่งขัน	เป็นต้น

	 (๓)		 กระทำ�ก�รใด	ๆ	ที่เป็นก�รบังคับให้บุคคลใดทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�ค	หรือกระทำ�ก�รในลักษณะ 

ที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�ค

ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

	 (๔)		 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐออกทำ�ก�รเรี่ยไร	หรือใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคล

อื่นออกทำ�ก�รเรี่ยไร

	 ข้อ	 ๒๒	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญ�ต

จ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรซ่ึงมิใช่หน่วยง�นของรัฐจะต้อง

ไม่กระทำ�ก�รดังต่อไปนี้

	 (๑)		 ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้�ที่ให้ปร�กฏในก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรไม่ว่�จะเป็นก�รโฆษณ�ด้วยสิ่งพิมพ์

ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รพิมพ์หรือสื่ออย่�งอื่น	หรือด้วยวิธีก�รอื่นใด

	 (๒)		 ใช้	 สั่ง	 ขอร้อง	 หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�	 หรือบุคคลใดช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้	 หรือกระทำ� 

ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยง

ที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้ได้	ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking)/ฐาน ๒ (Digital thinking) 
	 แนวท�งก�รแก้ปัญห�ก�รทุจริตอย่�งยั่งยืน	 ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล	 โดยก�รปรับเปลี่ยนระบบ 

ก�รคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่�…

 “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
	 ต้องแยกออกจ�กกันให้ได้อย่�งเด็ดข�ด	 ไม่นำ�ม�ปะปนกัน	 ไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์

ส่วนตน	 ไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ทดแทนบุญคุณส่วนตน	 ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง 

เหนือกว่�ประโยชน์ส่วนรวม	กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน
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	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่ม	 “เจ้�หน้�ที่ของรัฐ”	 ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ที่จะต้องกระทำ�ก�รหรือใช้ดุลยพินิจ 

ในก�รตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม	 ห�กปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์

ส่วนตนเข้�ม�มส่ีวนในก�รตัดสนิใจแล้ว	ย่อมต้องเกดิก�รขัดกนัระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	(Conflict	of	Interest)	ขึ้นแน่นอน	และคว�มเสียห�ยก็จะตกอยู่กับประช�ชนและ

ประเทศช�ตินั่นเอง

 

 

	 ระบบคิดที่จะกล่�วต่อไปนี้…	 เป็นก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ	 เพื่อให้เจ้�หน้�ท่ีของรัฐนำ�ไป

เป็น	“หลักคิด”	ในก�รปฏิบัติง�นให้ส�ม�รถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่�งเด็ดข�ด	คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)” 

กับ 

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”

ทำาไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะการแก้ทุจริต
เรามาทำาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ
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 ระบบเลข	“ฐานสบิ”	(decimal	number	system)	หม�ยถงึ	ระบบเลขทีม่ตีวัเลข	๑๐	

ตัว	คือ	๐	,	๑	,	๒	,	๓	,	๔	,	๕	,	๖	,	๗	,	๘	,	๙	เป็นระบบคิดเลขที่เร�ใช้ในชีวิต	ประจำ�วันกันม� 

ตั้งแต่จำ�คว�มกันได้	 ไม่ว่�จะเป็นก�รใช้บอกปริม�ณหรือบอกขน�ด	 ช่วยให้เกิดคว�มเข้�ใจ 

ท่ีตรงกันในก�รสื่อคว�มหม�ย	 สอดคล้องกับระบบ	 “Analog”	 ที่ใช้ค่�ต่อเนื่องหรือสัญญ�ณ

ซึ่งเป็นค่�ต่อเนื่อง	หรือแทนคว�มหม�ยของข้อมูลโดยก�รใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง	(Continuous)

	 ระบบเลข	“ฐานสอง”	(binary	number	system)	หม�ยถึง	ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์

เพียงสองตัว	คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	สอดคล้องกับก�รทำ�ง�นระบบ	Digital	ที่มีลักษณะ

ก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON	กับ	OFF	(Discrete)	ตัดเด็ดข�ด

	 จ�กที่กล่�วม�...	เมื่อนำ�ระบบเลข	“ฐานสิบ Analog”	และ	ระบบเลข	“ฐานสอง Digital”	ม�ปรับใช้

เป็นแนวคิด	คือ	ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”	และ ระบบคิด “ฐานสอง Digital”	จะเห็นได้ว่�...

	 ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	 เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	 และอ�จหม�ยถึง

โอก�สที่จะเลือกได้หล�ยท�ง	เกิดคว�มคิดที่หล�กหล�ย	ซับซ้อน	ห�กนำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของ

เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อ�จจะนำ�ประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกันได้	แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกันไม่ได้

	 ระบบคิด	“ฐานสอง Digital”	เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ส�ม�รถเลือกได้เพียง	๒	ท�งเท่�นั้น	

คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	และอ�จหม�ยถึงโอก�สที่จะเลือกได้เพียง	๒	ท�ง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่,	เท็จ	กับ	จริง,	

ทำ�ได้	กับ	ทำ�ไม่ได้,	ประโยชน์ส่วนตน	กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นต้น	จึงเหม�ะกับก�รนำ�ม�เปรียบเทียบกับ

ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่ต้องส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตัวออกจ�กกันได้อย่�ง

เด็ดข�ด	และไม่กระทำ�ก�รที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

 

 

 “การปฏบัิตงิานแบบใช้ระบบคดิฐานสบิ (Analog)”	คอื	ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิทีย่งัแยก

เรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกันไม่ได้	 นำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน 

ไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สิน

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”

Vs

ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
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ของร�ชก�รม�ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 

เหนอืกว่�ประโยชน์ของส่วนรวมหรอืของหน่วยง�น	จะคอยแสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	กรณี

เกิดก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

 “การปฏบิตังิานแบบใช้ระบบคดิฐานสอง (Digital)”	คอื	ก�รทีเ่จ้�หน้�ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิทีส่�ม�รถ

แยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกัน	แยกออกอย่�งชัดเจนว่�สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด	สิ่งไหนทำ�ได้

สิ่งไหนทำ�ไม่ได้	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	ไม่นำ�ม�ปะปนกัน	ไม่นำ�บุคล�กรหรือ

ทรัพย์สนิของร�ชก�รม�ใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ไม่เบยีดบังร�ชก�ร	เหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมหรอืของหน่วยง�น

เหนือกว่�ประโยชน์ของส่วนตน	เครอืญ�ต	ิและพวกพ้อง	ไม่แสวงห�ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ทีร่�ชก�ร	ไม่รบั

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	กรณีเกิดก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม	ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
	 หลักคิดก�รแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่�งเด็ดข�ด	 ดังกล่�วนี้	 สอดคล้องกับ 

แนวปฏิบัติของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ต�มประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	ข้อ	๕	ที่กำ�หนดให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ

ต้องแยกเรือ่งส่วนตวัออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที	่และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช�ต	ิเหนอืกว่�ประโยชน์

ส่วนตน	โดยอย่�งน้อยต้องว�งตน	ดังนี้

	 (๑)		ไม่นำ�คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น	ไม่ว่�จะเป็นญ�ติพี่น้อง	พรรคพวก	เพื่อนฝูง	หรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว	ม�ประกอบก�รใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น	หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่�งจ�ก

บุคคลอื่นเพร�ะชอบหรือชัง

	 (๒)	ไม่ใช้เวล�ร�ชก�ร	 เงิน	ทรัพย์สิน	บุคล�กร	บริก�ร	หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกของท�งร�ชก�รไป

เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตโดยชอบด้วยกฎหม�ย

	 (๓)		ไม่กระทำ�ก�รใด	หรอืดำ�รงตำ�แหน่ง	หรอืปฏบิตักิ�รใดในฐ�นะส่วนตวั	ซึง่ก่อให้เกดิคว�มเคลอืบแคลง

หรือสงสัยว่�จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของหน้�ที่	

	 ในกรณมีคีว�มเคลอืบแคลงหรอืสงสยั	ให้ข้�ร�ชก�รผูน้ัน้ยตุกิ�รกระทำ�ดงักล่�วไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผูบ้งัคบั 

บัญช�	 หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	 และคณะกรรมก�รจริยธรรมพิจ�รณ�	 เมื่อคณะกรรมก�รจริยธรรมวินิจฉัย 

เป็นประก�รใดแล้วจึงปฏิบัติต�มนั้น

	 (๔)		ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่รับผิดชอบในหน่วยง�นโดยตรงหรือหน้�ที่อื่นในร�ชก�รรัฐวิส�หกิจ	 องค์ก�ร

มห�ชน	หรอืหน่วยง�นของรฐั	ข้�ร�ชก�รต้องยดึถอืประโยชน์ของท�งร�ชก�รเป็นหลกั	ในกรณทีีม่คีว�มขดัแย้ง 

ระหว่�งประโยชน์ของท�งร�ชก�รหรือประโยชน์ส่วนรวม	 กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม	 อันจำ�เป็นต้อง

วินิจฉัยหรือชี้ข�ด	ต้องยึดประโยชน์ของท�งร�ชก�รและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
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	 นอกจ�กนี	้ยงัสอดคล้องกบัแนวปฏบิติัของเจ้�หน้�ท่ีของรฐัในระดบัส�กล	ซ่ึงองค์กรในระดบัส�กลต่�งกใ็ห้

คว�มสำ�คญั	ดงัจะเห็นได้จ�กจรรย�บรรณส�กลสำ�หรบัเจ้�หน้�ทีข่องรฐั	ต�มประก�ศขององค์ก�รสหประช�ช�ติ	

และอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยก�รต่อต้�นก�รทจุรติ	(United	Nations	Convention	Against	Corruption-

UNCAC)	 ค.ศ.	 ๒๐๐๓	ที่กำ�หนดให้ก�รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่เป็นม�ตรฐ�นคว�มประพฤติ

สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐในก�รปฏิบัติง�นของรัฐแต่ละรัฐ	และระหว่�งรัฐ

 จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

	 จรรย�บรรณระหว่�งประเทศสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ท่ีระบุในภ�คผนวกของมติสหประช�ช�ติ	 ครั้งท่ี	

๕๑/๕๙	เมื่อวันที่	๑๒	ธันว�คม	๑๙๙๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	

 ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ

	 ๔.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งหน้�ท่ีของตนในก�รแสวงห�ผลประโยชน์ส่วนตนหรือ 

ผลประโยชน์ท�งก�รเงนิอนัไม่สมควรสำ�หรบัตนหรอืสม�ชกิในครอบครวั	ไม่พงึประกอบธรุกรรมเข้�รบัตำ�แหน่ง

หรือหน้�ที่หรือมีผลประโยชน์ท�งก�รเงิน	 ก�รค้�	 หรือผลประโยชน์อื่นใดในทำ�นองเดียวกันซ่ึงขัดกับตำ�แหน่ง	

บทบ�ทหน้�ที่	หรือก�รปฏิบัติในตำ�แหน่ง	หรือบทบ�ทหน้�ที่นั้น

	 ๕.		เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	ต�มขอบเขตทีก่ำ�หนดโดยตำ�แหน่งหน้�ทีข่องตนภ�ยใต้กฎหม�ยหรอืนโยบ�ยในก�ร

บริห�ร	พึงแจ้งเก่ียวกบัผลประโยชน์ท�งธรุกจิ	ก�รค้�	และก�รเงนิ	หรอืกจิก�รอนัทำ�เพือ่ผลตอบแทนท�งก�รเงนิ	

ซ่ึงอ�จก่อให้เกดิผลประโยชน์ขดักนัได้ในสถ�นก�รณ์ทีม่โีอก�สจะเกดิหรอืทีด่เูหมอืนว่�ได้เกดิกรณผีลประโยชน์

ขัดกันขึ้นระหว่�งหน้�ที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้ใด	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติต�ม

ม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้เพื่อลดหรือขจัดซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น

	 ๖.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงใช้เงิน	 ทรัพย์สิน	 บริก�ร	 หรือข้อมูลซ่ึงได้ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น	หรือเป็นผล 

ม�จ�กก�รปฏิบัติง�น	เพื่อกิจก�รอื่นใดโดยไม่เกี่ยวข้องกับง�นในตำ�แหน่งหน้�ที่โดยไม่สมควรอย่�งเด็ดข�ด

	 ๗.		เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 พึงปฏิบัติม�ตรก�รซึ่งกำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือนโยบ�ยในก�รบริห�ร	 เพื่อมิให้ 

ผลประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ที่เดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ไปแล้ว

 การรับของขวัญหรือของกำานัล

	 ๙.		เจ้�หน้�ทีข่องรฐัไม่พงึเรยีกร้อง	หรอืรบัของขวญัหรอืของกำ�นลัอืน่ไม่ว่�ท�งตรงหรอืท�งอ้อม	ซึง่อ�จ

มีอิทธิพลต่อก�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท	ก�รดำ�เนินง�นต�มหน้�ที่หรือก�รวินิจฉัยของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม



31หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต



32 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นำาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

คิดได้

คิดดี

คิดเป็น

   คิดแบบไหน? ...ไม่ทุจริต

-		 คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)	

-		 คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ	(คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นกับ	

	 ประเทศในทุก	ๆ	ด้�น)

-		 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจ�กก�รทุจริต	(เอ�ม�เป็นบทเรียน)

-		 คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	(จะต้องอยู่กับ

	 คว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)

-		 คิดถึงคนรอบข้�ง	(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)

-		 คิดอย่�งมีสติสัมปชัญญะ

-		 คิดแบบพอเพียง	ไม่เบียดเบียนตนเอง	ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	และ

	 ไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ

-		 คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ

-		 คิดต�มคุณธรรม	ว่�	“ทำ�ดีได้ดี	ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

-		 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจ�กกัน	

	 อย่�งชัดเจน

-		 คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน

-		 คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมม�ปะปนกัน		

	 ม�ก้�วก่�ยกัน

-		 คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน	

-		 คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณส่วนตน	

-		 คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	เครือญ�ติ		

	 และพวกพ้อง

-		 คิดฐ�นสองและทิ้งฐ�นสิบ	
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