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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต
วิชาที่ ๒.๑  เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและ	 	 	 เวลา	๖	ชั่วโมง
   ผลประโยชน์ส่วนรวม

เรื่อง    การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

สาระสำาคัญ 
	 วชิ�นีเ้ปน็ก�รเรียนรูเ้ก่ียวกบัก�รขดักนัระหว่�งผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	แนวคิดเกี่ยวกับก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพือ่ใหผู้เ้รยีนส�ม�รถนำ�ไปถ่�ยทอดได้อย�่งถูกตอ้งและนำ�ไปปรบัใชไ้ดอ้ย�่งเหม�ะสมกบัผูเ้ข�้รบั
ก�รฝึกอบรม

วัตถุประสงค์ 
	 ๑.		 เพือ่เสรมิสร�้งคว�มรูค้ว�มเข�้ใจ	ก�รนำ�ไปใช	้ก�รวเิคร�ะห	์สงัเคร�ะห	์และก�รประเมนิ
เกี่ยวกับก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	
	 ๒.		 เพื่อส�ม�รถถ่�ยทอดองค์คว�มรู้อย่�งถูกต้องในเรื่องก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เรียนนำ�ไปปรับใช้ได้อย่�งเหม�ะสมกับผู้เข้�รับก�รฝึกอบรม

ขอบเขตเนื้อหา
	 ๑.		ส�เหตุของก�รทุจริตฯ
	 ๒.		คว�มหม�ยของก�รขัดกนัระหว่�งผลประโยชนส่์วนตนและผลประโยชนส่์วนรวม	รปูแบบ
ของก�รขัดกันระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	
	 ๓.		กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รขัดกันฯ
	 ๔.		วิธีคิดแบบ	Analog	thinking	(ฐ�น	๑๐)	/	Digital	thinking	(ฐ�น	๒)
	 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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ส่วนที่ ๒
เรื่อง การเรียนรู้ด้านการป้องกันการทุจริต

เนื้อหาโดยสังเขป
วิชาที่ ๒.๑  เรื่อง	ก�รคิดแยกแยะระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและ	 	 	 เวลา	๖	ชั่วโมง
   ผลประโยชน์ส่วนรวม

รายละเอียดเนื้อหา
๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
	 ก�รทจุรติเปน็หนึง่ในประเดน็ทีท่ัว่โลกแสดงคว�มกงัวล	อนัเนือ่งม�จ�กเปน็ปญัห�ท่ีมคีว�ม
ซบัซอ้น	ย�กตอ่ก�รจัดก�รและเกีย่วขอ้งกบัทกุภ�คส่วน	เปน็ท่ียอมรบักันว�่ก�รทจุรตินัน้มคีว�มเปน็ส�กล
เพร�ะมีก�รทจุรติเกดิขึน้ในทกุประเทศ	ไมว่�่จะเปน็ประเทศทีพ่ฒัน�แลว้หรอืประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�	
ก�รทุจริตเกิดขึ้นทั้งในภ�ครัฐและภ�คเอกชน	หรือแม้กระท่ังในองค์กรท่ีไม่แสวงห�ผลกำ�ไรหรือองค์กร
เพ่ือก�รกุศล	 ในปัจจุบันก�รกล่�วห�และก�รฟ้องร้องคดีก�รทุจริตยังมีบทบ�ทสำ�คัญในด้�นก�รเมือง
ม�กกว�่ช่วงทีผ่�่นม�	รฐับ�ลในหล�ยประเทศมผีลก�รปฏบิตังิ�นทีไ่มโ่ปรง่ใสเท�่ทีค่วร	องคก์รระดบัโลก
หล�ยองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียง	เนื่องม�จ�กเหตุผลด้�นคว�มโปรง่ใส	สื่อมวลชนทั่วทั้งโลกต่�งเฝ้�รอ
ทีจ่ะได้นำ�เสนอข่�วอือ้ฉ�วและก�รประพฤตผิดิจรยิธรรมด้�นก�รทจุริต	โดยเฉพ�ะบคุคลซ่ึงดำ�รงตำ�แหนง่
ระดบัสงูต่�งถกูเฝ�้จบัจ้องว่�จะถกูสอบสวนเม่ือใด	อ�จกล�่วไดว่้�ก�รทุจรติเปน็หนึง่ในปญัห�ใหญ่
ท่ีจะขดัขว�งก�รพฒัน�ประเทศใหเ้ปน็รฐัสมยัใหม	่ซึง่ต�่งเปน็ทีท่ร�บกนัดวี�่ก�รทจุรติควรเปน็ประเดน็แรกๆ 
ที่ควรให้คว�มสำ�คัญในว�ระของก�รพัฒน�ประเทศของทุกประเทศ	
 เห็นได้ชดัว�่ก�รทจุรติสง่ผลกระทบอย�่งม�กกบัก�รพฒัน�ประเทศ	โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่
ในประเทศท่ีกำ�ลงัพฒัน�	เชน่เดยีวกนักบักลุม่ประเทศในภมูภิ�คเอเชยีแปซฟิกิก็มคีว�มกงัวลในปญัห�
ก�รทุจริตดว้ยเช่นเดียวกนั	โดยเห็นพอ้งต้องกนัว�่ก�รทจุรติเปน็ปญัห�ใหญท่ี่กำ�ลงัขดัขว�งก�รพฒัน�เศรษฐกิจ	
ก�รเมือง	และสังคม	ให้ก้�วไปสู่รัฐสมัยใหม่	และควรเป็นปัญห�ที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
	 ก�รทุจริตนั้นอ�จเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถ�นก�รณ์	ดังต่อไปนี้	๑)	มีกฎหม�ย	ระเบียบ	
หรือข้อกำ�หนดจำ�นวนม�กที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินก�รท�งธุรกิจ	ซึ่งจะเป็นโอก�สที่จะทำ�ให้เกิดเศรษฐผล
หรือมูลค่�เพิ่มหรือกำ�ไรส่วนเกนิท�งเศรษฐกิจ	และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งห�กม�ตรก�รหรือข้อกำ�หนด
ดังกล่�วมีคว�มซับซ้อน	คลุมเครือ	เลือกปฏิบัติ	เป็นคว�มลับหรือไม่โปร่งใส	๒)	เจ้�หน้�ที่ผู้มีอำ�น�จ
มีสิทธิข์�ดในก�รใช้ดุลยพินิจ	ซึ่งให้อิสระในก�รเลือกปฏิบัติเป็นอย่�งม�กว่�จะเลือกใช้อำ�น�จใด	กับใครก็ได้	
๓)	ไม่มีกลไกท่ีมีประสิทธิภ�พหรือองค์กรที่มีหน้�ที่ควบคุมดูแลและจัดก�รต่อก�รกระทำ�ใดๆ	ของ
เจ้�หน้�ที่ที่มีอำ�น�จ	โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประเทศที่กำ�ลังพัฒน�	ทำ�ให้ก�รทุจริตมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้
อย�่งม�ก	โดยไมใ่ชเ่พยีงเพร�ะว�่ลกัษณะประช�กรนัน้แตกต่�งจ�กภมูภิ�คอืน่ทีพั่ฒน�แล้ว	ห�กแต่เปน็
เพร�ะกลุม่ประเทศทีก่ำ�ลงัพฒัน�นัน้มีปัจจยัภ�ยในต�่ง	ๆ 	ทีเ่อ้ือหรอืสนับสนนุตอ่ก�รเกดิก�รทจุรติ	อ�ท	ิ
๑)	 แรงขับเคลื่อนท่ีอย�กมีร�ยได้	 เป็นจำ�นวนม�กอันเป็นผลเนื่องม�จ�กคว�มจน	 ค่�แรงในอัตร�ที่ตำ่�	
หรือมีสภ�วะคว�มเสี่ยงสูงในด้�นต่�ง	ๆ 	เช่น	คว�มเจ็บป่วย	อุบัติเหตุ	หรือก�รว่�งง�น	๒)	มีสถ�นก�รณ์
หรือโอก�สที่อ�จก่อให้เกิดก�รทุจริตได้เป็นจำ�นวนม�ก	และมีกฎระเบียบต่�ง	ๆ	ที่อ�จนำ�ไปสู่ก�รทุจริต	
๓)	ก�รออกกฎหม�ยและกระบวนก�รยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง	๔)	กฎหม�ยและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับ
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ก�รพฒัน�ให้ทนัสมยั	๕)	ประช�กรในประเทศยงัคงจำ�เปน็ตอ้งพึง่พ�ทรพัย�กรธรรมช�ตอิยูเ่ปน็จำ�นวนม�ก 
๖)	คว�มไม่มีเสถียรภ�พท�งก�รเมือง	และเจตจำ�นงท�งก�รเมืองที่ไม่เข้มแข็ง	ปัจจัยต่�ง	ๆ	ดังกล่�ว	จะ
นำ�ไปสู่ก�รทุจริต	ไม่ว่�จะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่�งก็ต�ม	ซึ่งผลที่ต�มม�อย่�งเห็นได้ชัดเจน
มีด้วยกันหล�ยประก�ร	เช่น	ก�รทุจริตทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศด้�นคว�มโปร่งใสนั้นเลวร้�ยลง 
ก�รลงทุนในประเทศโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งจ�กนักลงทุนต่�งช�ติลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบทำ�ให้ก�รเติบโต
ท�งเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน	 หรือก�รทุจริตทำ�ให้เกิดช่องว่�งของคว�มไม่เท่�เทียมที่กว้�งขึ้น
ของประช�กรในประเทศหรืออกีนยัหนึง่คอื	ระดบัคว�มจนนัน้เพ่ิมสูงขึน้	ในขณะทีก่ลุ่มคนรวยกระจุกตัว
อยู่เพียงกลุ่มเล็ก	ๆ	กลุ่มเดียว	นอกจ�กนี้	ก�รทุจริตยังทำ�ให้ก�รสร้�งและปรับปรุงส�ธ�รณูปโภคต่�งๆ	
ของประเทศนั้นลดลงทั้งในด้�นปริม�ณและคุณภ�พ	รวมทั้งยังอ�จนำ�พ�ประเทศไปสู่วิกฤติท�งก�รเงิน
ที่ร้�ยแรงได้อีกด้วย	
 การเปลี่ยนแปลงวธิีคิด (Paradigm Shift) จึงเป็นเรื่องสำาคัญอย่างมาก	ต่อก�รดำ�เนินง�น
ด�้นก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ	ต�มคำ�ปร�ศรยัของประธ�นท่ีไดก้ล�่วตอ่ท่ีประชุมองคก์�รสหประช�ช�ต	ิ
ณ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริก�	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	ว่�	“การทุจริตเป็นหนึ่งในความท้าทายที่มีความ
สำาคัญมากในศตวรรษที่ ๒๑ ผู้นำาโลกควรจะเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นสองเท่าที่จะสร้างเครื่องมือที่
มีความเข้มแข็งเพื่อรื้อระบบการทุจริตที่ซ่อนอยู่ออกให้หมดและนำาทรัพย์สินกลับคืนให้กับประเทศ 
ต้นทางที่ถูกขโมยไป…”	ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้นำ�โลกเท่�นั้นที่ต้องจริงจังม�กขึ้นกับก�รต่อต้�นก�รทุจริต
เร�ทกุคนในฐ�นะประช�กรโลกกม็คีว�มจำ�เป็นที่จะต้องเอ�จริงเอ�จงักบัก�รต่อต�้นก�รทุจรติ
เช่นเดียวกัน	โดยทั่วไปอ�จมองว่�เป็นเรื่องไกลตัว	แต่แท้ที่จริงแล้วก�รทุจริตนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
ในสังคมม�ก	 ก�รเปลี่ยนแปลงระบบวิธีก�รคิดเป็นเรื่องสำ�คัญ	 หรือคว�มส�ม�รถในก�รก�รแยกแยะ
ระหว่�งประโยชน์ส่วนตนออกจ�กประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นส่ิงจำ�เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม	
ต้องมีคว�มตระหนักได้ว่�ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รล่วงลำ้�ส�ธ�รณประโยชน์	 ก�รกระทำ�ใดเป็นก�รกระทำ�
ที่อ�จเกิดก�รทับซ้อนระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	 ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศช�ติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	
	 ก�รทจุรติในสงัคมไทยระหว่�งชว่งกว�่ทศวรรษทีผ่�่นม�สง่ผลเสยีตอ่ประเทศอย�่งมห�ศ�ล
และเปน็อปุสรรคสำ�คญัต่อก�รพฒัน�ประเทศในทกุมติ	ิรปูแบบก�รทจุรติจ�กเดมิทีเ่ปน็ก�รทจุรติท�งตรง
ไม่ซับซอ้น	อ�ท	ิก�รรบัสนิบน	ก�รจดัซือ้จดัจ�้ง	ในปจัจุบนัได้ปรบัเปลีย่นเปน็ก�รทจุริตทีซั่บซ้อนม�กขึน้	
ตัวอย่�งเช่น	ก�รทุจริตโดยก�รทำ�ล�ยระบบก�รตรวจสอบก�รใช้อำ�น�จรัฐ	ก�รกระทำ�ที่เป็นก�รขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	และก�รทุจริตเชิงนโยบ�ย	
	 ประเทศไทยมคีว�มพย�ย�มแกไ้ขปัญห�ก�รทจุรติโดยหน่วยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดร่้วมกนัสร้�ง
เคร่ืองมือกลไก	 และกำ�หนดเป้�หม�ยสำ�หรับก�รปฏิบัติง�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	
เริ่มตั้งแต่ช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 จนถึงปัจจุบัน	 ก�รดำ�เนินง�นได้สร้�งคว�มตื่นตัวและเข้�ม�มีส่วนร่วมใน
ก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติต�มบทบ�ทของแต่ละหนว่ยง�น	จงึมคีว�มจำ�เป็นอย�่งยิง่ทีจ่ะต้อง
ปรับฐ�นคว�มคิดและสร้�งคว�มตระหนักรู้ให้ทุกภ�คส่วนของสังคม		
	 สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศท�งก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตซึ่งมีคว�ม
สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง	 เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	และคว�มรุนแรง	รวมถึงก�รสร้�ง
คว�มตระหนักในก�รประพฤติปฏิบัติตนด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	ทั้งนี้	สำ�นักง�น	ป.ป.ช.	
ในฐ�นะองค์กรหลกัด�้นก�รดำ�เนนิง�นป้องกนัและปร�บปร�มก�รทจุรติ	และเปน็องคก์รทีต่อ้งบรูณ�ก�ร
ก�รทำ�ง�นด้�นก�รต่อต้�นก�รทุจริตเข้�กับทุกภ�คส่วน	ดังนั้น	ส�ระสำ�คัญที่มีคว�มเชื่อมโยงกับทิศท�ง
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ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต	มีดังนี้
	 ๑.		 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐
	 ๒.		ว�ระก�รปฏิรปูท่ี	๑	ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รทุจรติและประพฤติมชิอบของสภ�
ปฏิรูปแห่งช�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.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐	กำ�หนดในหมวดที่	๔	หน้�ที่
ของประช�ชนช�วไทยว�่“...บคุคลมหีน�้ที	่ไมร่ว่มมอืหรือสนบัสนนุก�รทุจริต	และประพฤติมชิอบทุกรูปแบบ” 
ถือได้ว่�เป็นคร้ังแรกท่ีรัฐธรรมนูญได้กำ�หนดให้ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตเป็นหน้�ที่ของ
ประช�ชนช�วไทยทุกคน	 นอกจ�กนี้	 ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดท่ี	 ๕	 หน้�ท่ีของรัฐว่�	 “รัฐต้องส่งเสริม	
สนับสนุน	และให้คว�มรู้แก่ประช�ชนถึงอันตร�ยที่เกิดจ�กก�รทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภ�ครัฐและ
ภ�คเอกชน	และจัดใหม้มี�ตรก�รและกลไกทีม่ปีระสทิธภิ�พเพือ่ปอ้งกนัและขจดัก�รทจุรติและประพฤติ
มิชอบดังกล่�วอย่�งเข้มงวด	 รวมทั้งกลไกในก�รส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกัน	 เพื่อมีส่วนร่วมในก�ร
รณรงคใ์หค้ว�มรู	้ต่อต�้นก�รทุจรติ	หรอืช้ีเบ�ะแส	โดยไดร้บัคว�มคุม้ครองจ�กรฐัต�มทีก่ฎหม�ยบญัญตั”ิ	
ในก�รบรหิ�รร�ชก�รแผน่ดนิรฐัตอ้งเสรมิสร�้งให้ประช�ชนไดร้บับรกิ�รทีส่ะดวก	มปีระสทิธภิ�พทีส่ำ�คญั	
คือ	ไม่เลือกปฏิบัติต�มหลักก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี		ซึ่งก�รบริห�รง�นบุคคลของหน่วยง�นของ
รัฐต้องเป็นไปต�มระบบคุณธรรมต�มที่กฎหม�ยบัญญัติ	โดยอย่�งน้อยต้องมีม�ตรก�รป้องกันมิให้ผู้ใด
ใชอ้ำ�น�จหรอืกระทำ�ก�รโดยมชิอบแทรกแซงก�รปฏบิติัหน�้ที	่หรอืกระบวนก�รแตง่ตัง้	หรอืก�รพจิ�รณ�
คว�มดีคว�มชอบของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	และรัฐต้องจัดให้มีม�ตรฐ�นท�งจริยธรรม	เพื่อให้หน่วยง�น
ใช้เป็นหลักในก�รกำ�หนดประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ในหน่วยง�น	 ซึ่งต้องไม่ตำ่�กว่�ม�ตรฐ�น
ท�งจริยธรรมดังกล่�ว	 ก�รที่รัฐธรรมนูญได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รบริห�รร�ชก�รที่มีประสิทธิภ�พและ
ก�รบริห�รบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น	สืบเนื่องม�จ�กช่วงระยะเวล�ที่ผ่�นม�ได้เกิดปัญห�ที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รบริห�รบุคคล	มีก�รโยกย้�ยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	บังคับหรือชี้นำ�ให้ข้�ร�ชก�รหรือเจ้�หน้�ท่ี
ของรฐัปฏบิตังิ�นโดยไมย่ดึมัน่ในหลกัผลประโยชนแ์หง่รัฐ	รวมถงึก�รมุง่เนน้ก�รแสวงห�ผลประโยชนใ์ห้
กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง	รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	พุทธศักร�ช	๒๕๖๐	จึงได้มีคว�มพย�ย�ม
ที่จะแสดงให้เห็นอย่�งชัดเจนว่�ต้องก�รสร้�งประสิทธิภ�พในระบบก�รบริห�รง�นร�ชก�รแผ่นดินและ
เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ต้องยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล	และมีคุณธรรมจริยธรรมต�มที่กำ�หนดเอ�ไว้
 ๒. วาระการปฏิรูปที่ ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติในฐ�นะองค์กรที่มีบทบ�ทและอำ�น�จหน้�ที่ในก�รปฏิรูปกลไก	
และปฏิบตังิ�นด�้นก�รบริห�รร�ชก�รแผน่ดนิ	ไดม้ขีอ้เสนอเพือ่ปฏริปูด�้นก�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตและประพฤติมิชอบ	เพื่อแก้ไขปัญห�ดังกล่�วให้เป็นระบบ	มีประสิทธิภ�พ	ยั่งยืน	เป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้	 สอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กลและบริบทของสังคมไทย	 โดยเสนอให้มียุทธศ�สตร์ก�รแก้ไข
ปัญห�	๓	 ยุทธศ�สตร์	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ยุทธศ�สตร์ก�รปลูกฝัง	 “คนไทย	 ไม่โกง”เพ่ือปฏิรูปคนให้มี
จิตสำ�นกึ	สร�้งจติสำ�นกึทีต่วับคุคลรบัผดิชอบชัว่ด	ีอะไรควรทำ�	อะไรไมค่วรทำ�	มองว�่ก�รทจุริตเปน็เร่ือง
น่�รังเกียจเป็นก�รเอ�เปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	 (๒)	 ยุทธศ�สตร์ก�รป้องกันด้วยก�รเสริมสร้�ง
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สังคมธรรม�ภิบ�ล	 เพ่ือเป็นระบบป้องกันก�รทุจริต	 เสมือนก�รสร้�งระบบภูมิต้�นท�นแก่ทุกภ�คส่วน
ในสังคม	(๓)	ยทุธศ�สตร์ก�รปร�บปร�ม	เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนก�รจัดก�รต่อกรณีก�รทุจริต
ให้มีประสิทธิภ�พ	ให้ส�ม�รถเอ�ตัวผู้กระทำ�คว�มผิดม�ลงโทษได้	ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มเกรงกลัวไม่กล้�
ที่จะกระทำ�ก�รทุจริตขึ้นอีกในอน�คต
 ๓. ยุทธศาสตรช์าตริะยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)	สภ�ขบัเคลือ่นก�รปฏริปูประเทศ
ได้กำ�หนดให้กฎหม�ยว่�ด้วยยุทธศ�สตร์ช�ติมีผลบังคับภ�ยในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	หรือภ�ยในรัฐบ�ลนี้	และ
กำ�หนดให้หน่วยง�นของรฐัทกุหนว่ยง�นนำ�ยทุธศ�สตรช์�ต	ิยทุธศ�สตรด์�้นต�่ง	ๆ 	แผนพฒัน�ด�้นต�่งๆ	
ม�เป็นแผนแม่บทหลักในก�รกำ�หนดแผนปฏิบัติก�รและแผนงบประม�ณ	ยุทธศ�สตร์ช�ติดังกล่�วเป็น
ยุทธศ�สตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งช�ติเป็นแม่บทหลัก	ทิศท�งด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�ร
ทุจริต	ก�รสร้�งคว�มโปร่งใสและธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รร�ชก�รแผ่นดิน	ของหน่วยง�นภ�ครัฐ
ทุกหน่วยง�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�
ของเศรษฐกิจพอเพียง”	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�งศักยภ�พคน	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ก�รสร้�งโอก�สคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันท�งสังคม	
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ก�รสร้�งก�รเติบโตบนคุณภ�พชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ก�รปรับสมดุลและพัฒน�	ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	
	 ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งที่สำ�คัญ	๖	แนวท�ง	ประกอบด้วย	

(๑)		ก�รปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รร�ยได้และร�ยจ่�ยของภ�ครัฐ	
(๒)		ก�รพัฒน�ระบบ	ก�รให้บริก�รประช�ชนของหน่วยง�นภ�ครัฐ	
(๓)	ก�รปรับปรุงบทบ�ท	 ภ�รกิจ	 และโครงสร้�งของหน่วยง�นภ�ครัฐให้มี

ขน�ดที่เหม�ะสม
(๔)	ก�รว�งระบบบริห�รง�นร�ชก�รแบบบูรณ�ก�ร	
(๕)		ก�รพฒัน�ระบบบรหิ�รจัดก�รกำ�ลังคนและพัฒน�บคุล�กรภ�ครัฐในก�ร

ปฏิบัติร�ชก�ร	
(๖)		ก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติและประพฤติมชิอบ	(๗)	ก�รปรบัปรงุแกไ้ขกฎหม�ย	

ระเบียบ	และข้อบังคบัใหม้คีว�มชดัเจน	ทนัสมยั	เปน็ธรรม	และสอดคลอ้ง
กบัข้อบังคบัส�กลหรอืขอ้ตกลงระหว�่งประเทศ	ตลอดจนพฒัน�หนว่ยง�น
ภ�ครัฐและบุคล�กรที่มีหน้�ที่เสนอคว�มเห็นท�งกฎหม�ยให้มีศักยภ�พ

 ๔. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) กำ�หนด
ในยุทธศ�สตร์ที่	๖	ก�รบริห�รจัดก�รภ�ครัฐ	ก�รป้องกันก�รทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรม�ภิบ�ล
ในสังคมไทย	 ในยุทธศ�สตร์น้ี	 ได้กำ�หนดกรอบ	 แนวท�งก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตและ
คอร์รัปชัน	 มุ่งเน้นก�รส่งเสริม	 และพัฒน�ปลูกฝังค่�นิยม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมี
คว�มตระหนัก	 มีคว�มรู้เท่�ทันและมีภูมิต้�นท�น	 ต่อโอก�สและก�รชักจูงให้เกิดก�รทุจริตคอร์รัปชัน
และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับก�รทุจริตประพฤติมิชอบ	รวมทั้งสนับสนุนทุกภ�คส่วน	ในสังคมได้เข้�ม�
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มีสว่นรว่มในก�รปอ้งกนัและปร�บร�มก�รทจุรติ	และมุ่งเนน้ใหเ้กดิก�รส่งเสริมธรรม�ภบิ�ลในภ�คเอกชน	
เพือ่เป็นก�รตดัวงจรก�รทจุรติระหว�่งนกัก�รเมอืง	ข�้ร�ชก�ร	และนกัธุรกจิออกจ�กกนั	ท้ังน้ี	ก�รบรหิ�รง�น
ของส่วนร�ชก�รต้องมีคว�มโปร่งใสและตรวจสอบได้
 ๕. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand ๔.๐)	 เป็นโมเดลที่
น้อมนำ�หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�เป็นแนวคิดหลักในก�รบริห�รประเทศ	ถอดรหัสออกม�
เป็น	๒	ยุทธศ�สตร์สำ�คัญ	คือ	

(๑)	ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	(Strength	from	Within)	และ	
(๒)	ก�รเชื่อมโยงกับประช�คมโลก

	 ในยุทธศ�สตร์ก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งจ�กภ�ยใน	Thailand	๔.๐	เน้นก�รปรับเปลี่ยน	
๔	ทศิท�ง	และเนน้ก�รพฒัน�ทีส่มดลุใน	๔	มิต	ิมิตทิีห่ยบิยก	คอื	ก�รยกระดบัศกัยภ�พและคณุค�่ของมนษุย์
(Human	Wisdom)	ดว้ยก�รพฒัน�คนไทยใหเ้ปน็	“มนษุยท์ีส่มบรูณ”์	ผ่�นก�รปรับเปล่ียนระบบนเิวศน	์
ก�รเรียนรู้เพื่อเสริมสร้�งแรงบันด�ลใจบ่มเพ�ะคว�มคิดสร้�งสรรค์	 ปลูกฝังจิตส�ธ�รณะ	 ยึดประโยชน์
สว่นรวมเป็นท่ีตัง้มคีว�มซ่ือสตัย	์สจุรติ	มวีนิยั	มคีณุธรรมจรยิธรรม	มคีว�มรบัผดิชอบ	เนน้ก�รสร�้งคณุค�่รว่ม 
และค่�นิยมที่ดี	คือ	สังคมที่มีคว�มหวัง	(Hope)	สังคมที่เปี่ยมสุข	(Happiness)	และสังคมท่ี
มีคว�มสม�นฉันท์	(Harmony)	
 ๖. ยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยใสสะอ�ด	 ไทยท้ังช�ติต้�นทุจริต”	 (Zero	 Tolerance	&	
Clean	Thailand)	กำ�หนดยุทธศ�สตร์หลักออกเป็น	๖	ยุทธศ�สตร์	ยุทธศ�สตร์ที่สำ�คัญ	คือ	ยุทธศ�สตร์
ที่	 ๑	 สร้�งสังคมที่ไม่ทนต่อก�รทุจริต	 เป็นยุทธศ�สตร์ที่มุ่งเน้นก�รกระบวนก�รปรับสภ�พท�งสังคมให้
เกดิภ�วะ	“ไมท่นตอ่ก�รทจุรติ”	โดยเริม่ต้ังแตก่ระบวนก�รกล่อมเกล�ท�งสังคม	สร้�งวฒันธรรมต่อต้�น
ก�รทุจริต	ปลูกฝังคว�มพอเพียง	มีวินัย	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีจิตส�ธ�รณะ	จิตอ�ส�	และคว�มเสียสละ
เพื่อส่วนรวม	ปลูกฝังคว�มคิดแบบดิจิทัล	(Digital	Thinking)	ให้ส�ม�รถคิดแยกแยะระหว่�งประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	และประยุกต์หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้�นทุจริต
	 ส�ระสำ�คญัทัง้	๖	ด�้นดงักล�่วจงึเป็นเครือ่งมอืชีน้ำ�ทศิท�งก�รปฏบิตังิ�นและก�รบรูณ�ก�ร
ด�้นตอ่ต�้นก�รทจุรติของประเทศ	โดยมสีำ�นกัง�น	ป.ป.ช.	เปน็องคก์รหลกัในก�รบรูณ�ก�รง�นของภ�ค
ส่วนต่�ง	ๆ	เข้�ด้วยกัน	และเพื่อให้เป็นไปในทิศท�งเดียวกัน
๒. ทฤษฎ ีความหมาย และรปูแบบของการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นตนกบัผลประโยชนส์ว่นรวม
(Conflict of Interests)
	 คำ�ว่�	Conflict	of	Interests	มีผู้ให้คำ�แปลเป็นภ�ษ�ไทยไว้หล�กหล�ย	เช่น	“ก�รขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”	 หรือ	 “ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม”	 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	 นั้นก็มีลักษณะทำ�นองเดียวกันกับกฎศีลธรรม	 ขนบธรรมเนียมจ�รีตประเพณี	 หลักคุณธรรม
จริยธรรม	กล่�วคือ	ก�รกระทำ�ใด	ๆ 	ที่เป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระทำ�	 แต่บุคคลแต่ละคน	 แต่ละกลุ่ม	 แต่ละสังคม	 อ�จเห็นว่�เร่ืองใด
เป็นก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมแตกต�่งกนัไป	หรอืเมือ่เหน็ว�่เปน็ก�ร
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ขัดกันแล้วยังอ�จมีระดับของคว�มหนักเบ�แตกต่�งกัน	 อ�จเห็นแตกต่�งกันว่�เร่ืองใดกระทำ�ได้กระทำ�
ไม่ไดแ้ตกต�่งกนัออกไปอกี	และในกรณทีีม่กี�รฝ�่ฝนืบ�งเรือ่งบ�งคนอ�จเหน็ว�่ไมเ่ปน็ไร	เปน็เรือ่งเลก็นอ้ย	
หรอือ�จเหน็เปน็เรือ่งใหญ	่ตอ้งถกูประณ�ม	ตำ�หน	ิตฉินิ	นินท�	ว�่กล�่ว	ฯลฯ	แตกต่�งกันต�มสภ�พของสงัคม
	 โดยพ้ืนฐ�นแล้ว	เรื่องก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	เป็นกฎ
ศลีธรรมประเภทหนึง่ทีบ่คุคลไมพ่งึละเมิดหรอืฝ�่ฝนื	แตเ่นือ่งจ�กมกี�รฝ�่ฝนืกนัม�กขึน้	และบคุคล
ผูฝ้�่ฝนืกไ็มม่คีว�มเกรงกลวัหรอืละอ�ยตอ่ก�รฝ�่ฝนืนัน้	สังคมกไ็มล่งโทษหรือลงโทษไมเ่พียงพอท่ีจะมผีล
เปน็ก�รห�้มก�รกระทำ�ดงักล�่ว	และในทีส่ดุเพือ่หยดุยัง้เร่ืองดังกล่�วนี	้จึงมกี�รตร�กฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ม�กขึ้น	ๆ	และเป็นเรื่องที่สังคมให้คว�มสนใจม�กขึ้นต�มลำ�ดับ	คู่มือ
ก�รปฏบิตัสิำ�หรบัเจ�้หน�้ทีข่องรฐัเพือ่มใิหด้ำ�เนนิกิจก�รท่ีเปน็ก�รขัดกนัประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม	ได้ให้คว�มหม�ยไว้	ดังนี้
	 “ประโยชน์ส่วนตน	(Private	Interests)	คือ	ก�รที่บุคคลทั่วไปในสถ�นะเอกชนหรือ
เจ�้หน�้ทีข่องรฐัในสถ�นะเอกชนได้ทำ�กจิกรรมหรอืได้กระทำ�ก�รต่�ง	ๆ 	เพ่ือประโยชนส่์วนตน	ครอบครัว	
เครือญ�ติ	พวกพ้อง	หรือของกลุ่มในสังคมที่มีคว�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�รที่บุคคลใดๆ 
ในสถ�นะที่เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	(ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมือง	ข้�ร�ชก�ร	พนักง�นรัฐวิส�หกิจ	หรือ
เจ�้หน�้ทีข่องรฐัในหน่วยง�นของรฐั)	ไดก้ระทำ�ก�รใด	ๆ 	ต�มหน�้ทีห่รอืไดป้ฏบิตัหิน�้ทีอ่นัเปน็ก�รดำ�เนินก�ร
ในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกม�จ�กก�รดำ�เนินก�รต�มหน้�ที่ในสถ�นะของเอกชน	ก�รกระทำ�ก�รใดๆ 
ต�มหน�้ทีข่องเจ�้หน�้ท่ีของรัฐจงึมีวัตถุประสงคห์รอืมเีป�้หม�ยเพือ่ประโยชนข์องสว่นรวม	หรอื
ก�รรกัษ�ประโยชนส์ว่นรวมท่ีเป็นประโยชน์ของรฐัก�รทำ�หน�้ทีข่องเจ�้หน�้ทีข่องรฐัจึงมคีว�มเกีย่วเนือ่ง
เชื่อมโยงกับอำ�น�จหน้�ที่ต�มกฎหม�ยและจะมีรูปแบบของคว�มสัมพันธ์หรือมีก�รกระทำ�ในลักษณะ
ต่�ง	ๆ	กันที่เหมือนหรือคล้�ยกับก�รกระทำ�ของบุคคลในสถ�นะเอกชน	เพียงแต่ก�รกระทำ�ในสถ�นะที่
เป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐกับก�รกระทำ�ในสถ�นะเอกชนจะมีคว�มแตกต่�งกันที่วัตถุประสงค์	เป้�หม�ยหรือ
ประโยชน์สุดท้�ยที่แตกต่�งกัน”
	 “ก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส่์วนตนและประโยชนส์ว่นรวมหรอืผลประโยชนท์บัซอ้น	
(Conflict	of	Interests)	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐกระทำ�ก�รใดๆ	หรือดำ�เนินก�รในกิจก�รส�ธ�รณะ
ทีเ่ป็นก�รดำ�เนนิก�รต�มอำ�น�จหน�้ทีห่รอืคว�มรบัผดิชอบในกจิก�รของรฐัหรอืองค์กรของรฐั 
เพื่อประโยชน์ของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	แต่เจ้�หน้�ที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้�ไป
แอบแฝง	หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่�ง	ๆ 	หรือนำ�ประโยชน์ส่วนตนหรือคว�มสัมพันธ์ส่วนตน
เข้�ม�มีอิทธิพลหรือเกี่ยวข้องในก�รใช้อำ�น�จหน้�ที่หรือดุลยพินิจในก�รพิจ�รณ�ตัดสินใจในก�ร
กระทำ�ก�รใด	 ๆ	 หรือดำ�เนินก�รดังกล่�วนั้น	 เพื่อแสวงห�ประโยชน์ในก�รท�งเงินหรือประโยชน์อื่นๆ	
สำ�หรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง”
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง “การขดักนัระหวา่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม” “จรยิธรรม” และ 
“การทุจริต
	 “จริยธรรม”	เป็นกรอบใหญ่ท�งสังคมที่เป็นพื้นฐ�นของแนวคิดเกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�ง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ก�รกระทำ�ใดที่ผิดต่อกฎหม�ยว่�ด้วยก�รขัดกัน
ระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและก�รทุจริต	ย่อมเป็นคว�มผิดจริยธรรมด้วย	
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 แตต่รงกนัข�้ม	ก�รกระทำ�ใดทีฝ่�่ฝนืจริยธรรม	อ�จไมเ่ปน็คว�มผิดเกีย่วกบัก�รขัดกนัระหว่�ง
ประโยชน์สว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมและก�รทจุรติ	เชน่	มพีฤตกิรรมสว่นตวัไมเ่หม�ะสม	มพีฤตกิรรม
ชู้ส�ว	เป็นต้น

 

 

  

 “จริยธรรม”	 เป็นหลักสำ�คัญในก�รควบคุมพฤติกรรมของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 เปรียบเสมือน
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ	

 “การขดักนัระหวา่งประโยชนส่์วนตนและประโยชนส์ว่นรวม”	เปน็พฤตกิรรมทีอ่ยูร่ะหว�่ง
จริยธรรมกับก�รทุจริต	ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ซึ่งพฤติกรรม
บ�งประเภทมีก�รบัญญัติเป็นคว�มผิดท�งกฎหม�ยมีบทลงโทษชัดเจน	 แต่พฤติกรรมบ�งประเภทยังไม่มี
ก�รบัญญัติข้อห้�มไว้ในกฎหม�ย

 “การทุจริต”	เป็นพฤติกรรมที่ฝ่�ฝืนกฎหม�ยโดยตรง	ถือเป็นคว�มผิดอย่�งชัดเจน	สังคม
ส่วนใหญ่จะมีก�รบัญญัติกฎหม�ยออกม�รองรับ	มีบทลงโทษชัดเจน	ถือเป็นคว�มผิดขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้�
หน้�ที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐที่ขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี โดยเข้าไปกระทำาการใด ๆ ที่
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นขาดความ
ชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และจะเป็นต้นเหตุของการทุจริตต่อไป”

ก�รทุจริต
Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน
Conflict	of	Interests

จริยธรรม
Ethics
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รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมีได้หล�ยรูปแบบไม่จำ�กัดอยู่
เฉพ�ะในรูปแบบของตัวเงิน	หรือทรัพย์สินเท่�นั้น	แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น	ๆ 	ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย	ทั้งนี้	John	Langford	และ	Kenneth	Kernaghan	ได้จำ�แนกรูปแบบของก�ร
ขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	๗	รูปแบบ	คือ
 ๑)  การรับผลประโยชนต์า่งๆ (Accepting benefits)	ซ่ึงผลประโยชนต่์�งๆ	ไมว่�่จะเปน็
ทรัพย์สิน	ของขวัญ	ก�รลดร�ค�	ก�รรับคว�มบันเทิง	ก�รรับบริก�ร	ก�รรับก�รฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใด
ในลักษณะเดียวกันนี้	และผลจ�กก�รรับผลประโยชน์ต่�ง	ๆ	นั้น	ได้ส่งผลต่อก�รตัดสินใจของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐในก�รดำ�เนินก�รต�มอำ�น�จหน้�ที่
 ๒)  การทำาธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)	เป็นก�รที่
เจ�้หน้�ทีข่องรฐั	โดยเฉพ�ะผูม้อีำ�น�จในก�รตัดสนิใจเข�้ไปมสีว่นไดเ้สยีในสญัญ�ทีท่ำ�กบัหนว่ยง�นท่ีตน
สงักัด	โดยอ�จจะเปน็เจ�้ของบรษิทัทีท่ำ�สญัญ�เอง	หรอืเปน็ของเครอืญ�ต	ิสถ�นก�รณ์เชน่นีเ้กดิบทบ�ท
ที่ขัดแย้ง	หรือเรียกได้ว่�เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ข�ยในเวล�เดียวกัน
 ๓)  การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - 
employment)	เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐล�ออกจ�กหน่วยง�นของรัฐ	และไปทำ�ง�นในบริษัทเอกชน
ที่ดำ�เนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัทที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับหน่วยง�นเดิม	โดยใช้อิทธิพลหรือ
คว�มสมัพนัธจ์�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหนง่ในหนว่ยง�นเดมินัน้	ห�ประโยชนจ์�กหนว่ยง�นให้กบับรษัิทและตนเอง
 ๔)  การทำางานพิเศษ (Outside employment or Moonlighting)	ในรูปแบบนี้มีได้
หล�ยลกัษณะ	ไมว่�่จะเปน็ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัตัง้บริษทัดำ�เนนิธรุกิจ	ทีเ่ป็นก�รแขง่ขนักบัหน่วยง�นหรอื
องค์ก�รส�ธ�รณะที่ตนสังกัด	หรือก�รรับจ้�งพิเศษเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร	โดยอ�ศัยตำ�แหน่งในร�ชก�ร
สร�้งคว�มน�่เชือ่ถอืว�่โครงก�รของผูว้�่จ�้งจะไมม่ปัีญห�ติดขัดในก�รพิจ�รณ�จ�กหนว่ยง�นท่ีท่ีปรึกษ�
สังกัดอยู่	
 ๕)  การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถ�นก�รณ์ที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ
ใชป้ระโยชนจ์�กก�รทีต่นเองรบัรูข้อ้มลูภ�ยในหนว่ยง�น	และนำ�ข้อมลูนัน้ไปห�ผลประโยชนใ์หก้บัตนเอง
หรือพวกพ้อง	อ�จจะไปห�ประโยชน์โดยก�รข�ยข้อมูลหรือเข้�เอ�ประโยชน์เสียเอง
 ๖)  การใชท้รัพยสิ์นของราชการเพือ่ประโยชนธ์รุกจิสว่นตวั (Using your employer’s 
property for private advantage)	เป็นก�รทีเ่จ�้หน�้ท่ีของรัฐนำ�เอ�ทรัพยส์นิของร�ชก�รซึง่จะตอ้ง
ใช้เพื่อประโยชน์ของท�งร�ชก�รเท่�นั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	 หรือก�รใช้ให้ผู้ใต้
บังคับบัญช�ไปทำ�ง�นส่วนตัว
 ๗)  การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง (Pork - bar-
reling)	เป็นก�รที่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองหรือผู้บริห�รระดับสูงอนุมัติโครงก�รไปลงพื้นที่หรือ
บ้�นเกิดของตนเอง	หรือก�รใช้งบประม�ณส�ธ�รณะเพื่อห�เสียง
	 ทั้งนี้	 เมื่อพิจ�รณ�	 “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”	ทำ�ให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจ�ก	ที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น
อีก	๒	กรณี	คือ
 ๘) การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism) 
หรืออ�จจะเรียกว่�ระบบอุปถัมภ์พิเศษ	เป็นก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ใช้อิทธิพลหรือใช้อำ�น�จหน้�ที่ทำ�ให้
หน่วยง�นของตนเข้�ทำ�สัญญ�กับบริษัทของพี่น้องของตน
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 ๙)  การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ	หรือหน่วยง�นของรัฐอื่น	
(Influence)	เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืพวกพอ้ง	โดยเจ้�หน�้ท่ีของรฐัใชต้ำ�แหนง่หน�้ทีข่ม่ขูผู่ใ้ต้
บังคับบัญช�ให้หยุดทำ�ก�รตรวจสอบบริษัทของเครือญ�ติของตน

ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่าง ๆ
๑. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ
	 	 ๑.๑	 น�ยสจุรติ	ข�้ร�ชก�รชัน้ผู้ใหญ	่ไดเ้ดินท�งไปปฏบิตัริ�ชก�รในพืน้ทีจ่งัหวดัร�ชบรีุ	
ซึ่งในวันดังกล่�ว	น�ยรวย	น�ยก	อบต.	แห่งหนึ่ง	ได้มอบง�ช้�งจำ�นวนหนึ่งคู่ให้แก่	น�ยสุจริต	เพื่อเป็น
ของที่ระลึก	
	 	 ๑.๒	 ก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐรับของขวัญจ�กผู้บริห�รของบริษัทเอกชน	 เพื่อช่วยให้
บริษัทเอกชนร�ยนั้น	ชนะก�รประมูลรับง�นโครงก�รขน�ดใหญ่ของรัฐ
	 	 ๑.๓	 ก�รท่ีบรษิทัแหง่หนึง่ใหข้องขวญัเปน็ทองคำ�มลูค�่ม�กกว�่	๑๐	บ�ท	แกเ่จ�้หน�้ที่
ในปีที่ผ่�นม�	และปีนี้เจ้�หน้�ที่เร่งรัดคืนภ�ษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ	โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ 
เพร�ะค�ดว่�จะได้รับของขวัญอีก
	 	 ๑.๔	 ก�รท่ีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐไปเป็นคณะกรรมก�รของบริษัทเอกชน	หรือรัฐวิส�หกิจ
และได้รับคว�มบันเทิงในรูปแบบต่�ง	ๆ 	จ�กบริษัทเหล่�นั้น	ซึ่งมีผลต่อก�รให้คำ�วินิจฉัยหรือข้อเสนอ
แนะ
ที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์	ต่อบริษัทผู้ให้นั้น	ๆ
	 	 ๑.๕	 เจ�้หน้�ท่ีของรฐัไดร้บัชุดไม้กอลฟ์จ�กผู้บรหิ�รของบริษัทเอกชน	เม่ือต้องทำ�ง�น
ทีเ่ก่ียวขอ้งกบับรษิทัเอกชนแหง่นัน้	กช็ว่ยเหลอืใหบ้ริษทันัน้ได้รับสัมปท�น	เนือ่งจ�กรู้สึกว�่ควรตอบแทน
ที่เคยได้รับของขวัญม�
๒. การทำาธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
	 	 ๒.๑	 ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีใ่นกระบวนก�รจดัซ้ือจดัจ้�งทำ�สญัญ�ให้หนว่ยง�นตน้สงักดั
ซื้อคอมพิวเตอร์สำ�นักง�นจ�กบริษัทของครอบครัวตนเอง	หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่
	 	 ๒.๒	 ผูบ้ริห�รหนว่ยง�นทำ�สัญญ�เช�่รถไปสมัมน�และดงู�นกับบรษิทั	ซึง่เปน็ของ
เจ้�หน้�ที่หรือบริษัทที่ผู้บริห�รมีหุ้นส่วนอยู่
	 	 ๒.๓	 ผู้บริห�รของหน่วยง�น	 ทำ�สัญญ�จ้�งบริษัทที่ภรรย�ของตนเองเป็นเจ้�ของม�
เป็นที่ปรึกษ�ของหน่วยง�น	
	 	 ๒.๔	 ผูบ้รหิ�รของหนว่ยง�น	ทำ�สญัญ�ใหห้นว่ยง�นจดัซือ้ทีด่นิของตนเองในก�ร
สร้�งสำ�นักง�นแห่งใหม่	
	 	 ๒.๕	 ภรรย�อดีตน�ยกรฐัมนตรี	ประมลูซือ้ทีด่นิย�่นถนนรชัด�ภเิษกใกลกั้บศนูยว์ฒันธรรม
แห่งประเทศไทย	 จ�กกองทุนเพื่อก�รฟื้นฟูและพัฒน�ระบบสถ�บันก�รเงินในก�รกำ�ดูแลของธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย	กระทรวงก�รคลัง	โดยอดีตน�ยกรัฐมนตรี	ซึ่งในขณะนั้นดำ�รงตำ�แหน่งน�ยกรัฐมนตรี
ในฐ�นะเจ�้พนักง�นมหีน�้ทีด่แูลกจิก�รของกองทนุฯ	ไดล้งน�มยนิยอมในฐ�นะคูส่มรสใหภ้รรย�ประมลู
ซือ้ทีด่นิและทำ�สญัญ�ซือ้ข�ยทีด่นิ	สง่ผลใหเ้ป็นคูส่ญัญ�หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญ�ซือ้ทีด่นิโฉนดแปลง
ดังกล่�ว	อันเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	เป็นก�รฝ่�ฝืนต่อกฎหม�ย
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 ๓. การทำางานหลังจากออกจากตำาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
	 	 ๓.๑	 อดีตผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลแห่งหนึ่งเพิ่งเกษียณอ�ยุร�ชก�รไปทำ�ง�น
เปน็ทีป่รกึษ�ในบรษิทัผลติหรอืข�ยย�	โดยใชอ้ทิธิพลจ�กทีเ่คยดำ�รงตำ�แหนง่ในโรงพย�บ�ลดังกล�่ว	
ให้โรงพย�บ�ลซื้อย�จ�กบริษัทที่ตนเองเป็นที่ปรึกษ�อยู่	 พฤติก�รณ์เช่นนี้มีมูลคว�มผิดท้ังท�งวินัยและ
ท�งอ�ญ�ฐ�นเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นก�รปฏิบัติอย่�งใดในพฤติก�รณ์ท่ีอ�จทำ�ให้ผู้อื่น
เชื่อว่�ตนมีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่	ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือหน้�ที่นั้น	เพื่อแสวงห�ประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหม�ยสำ�หรับตนเองหรือผู้อื่น	
	 	 ๓.๒	 ก�รท่ีผู้บริห�รหรือเจ้�หน้�ที่ขององค์กรด้�นเวชภัณฑ์และสุขภ�พออกจ�ก
ร�ชก�รไปทำ�ง�นในบริษัทผลิตหรือข�ยย�
	 	 ๓.๓	 ก�รท่ีผูบ้รหิ�รหรอืเจ�้หน�้ทีข่องหนว่ยง�นทีเ่กษยีณแลว้ใชอ้ทิธพิลทีเ่คย
ดำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยง�นรัฐ	รับเป็นที่ปรึกษ�ให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประส�นง�น	โดยอ้�งว่�
จะได้ติดต่อกับหน่วยง�นรัฐได้อย่�งร�บรื่น
	 	 ๓.๔	 ก�รว�่จ�้งเจ�้หน�้ทีผู่เ้กษยีณม�ทำ�ง�นในตำ�แหนง่เดมิทีห่นว่ยง�นเดมิโดยไมคุ่ม้ค�่
กับภ�รกิจที่ได้รับมอบหม�ย
 ๔. การทำางานพิเศษ 
	 	 ๔.๑	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบภ�ษี	๖	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัดในส่วนภูมิภ�ค	ได้จัดตั้ง
บริษัทรับจ้�งทำ�บัญชีและให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับภ�ษีและมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท	 โดยรับจ้�ง
ทำ�บัญชีและยื่นแบบแสดงร�ยก�รให้ผู้เสียภ�ษีในเขตจังหวัดที่รับร�ชก�รอยู่และจังหวัดใกล้เคียง	กลับมี
พฤติก�รณ์ช่วยเหลือผู้เสียภ�ษีให้เสียภ�ษีน้อยกว่�คว�มเป็นจริง	และรับเงินค่�ภ�ษีอ�กรจ�กผู้เสียภ�ษี
บ�งร�ยแล้ว	มิได้นำ�ไปยื่นแบบแสดงร�ยก�รชำ�ระภ�ษีให้	พฤติก�รณ์ของเจ้�หน้�ที่ดังกล่�ว	เป็นก�ร
ไม่ปฏิบัติต�มข้อบังคับกรมสรรพ�กรว่�ด้วยจรรย�ข้�ร�ชก�ร	กรมสรรพ�กร	พ.ศ.	๒๕๕๙	ข้อ	๙	(๗)	(๘)	
และอ�ศยัตำ�แหนง่หน�้ท่ีร�ชก�รของตน	ห�ประโยชนใ์หแ้กต่นเอง	เปน็คว�มผดิวินยัอย�่งไมร่�้ยแรงต�ม
ม�ตร�	๘๓	(๓)	แหง่พระร�ชบญัญตัริะเบยีบข�้ร�ชก�รพลเรอืน	พ.ศ.	๒๕๕๑	อกีทัง้เปน็ก�รปฏบิตัหิน�้ที่
ร�ชก�รโดยมิชอบ	เพือ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยแกท่�งร�ชก�รโดยร�้ยแรง	และปฏบิตัหิน�้ทีร่�ชก�รโดยทจุรติ	
และยังกระทำ�ก�รอันได้ชื่อว่�เป็นผู้ประพฤติชั่ว	อย่�งร้�ยแรงเป็นคว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง	ต�มม�ตร�	
๘๕	(๑)	และ	(๔)	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๔.๒	 นิติกร	ฝ่�ยกฎหม�ยและเร่งรัดภ�ษีอ�กรค้�ง	สำ�นักง�นสรรพ�กรจังหวัด
ในสว่นภูมภิ�คห�ร�ยไดพ้เิศษโดยก�รเปน็ตวัแทนข�ยประกนัชวีติของบรษิทัเอกชน	ไดอ้�ศยัโอก�ส
ท่ีตนปฏิบตัหิน�้ที	่เรง่รดัภ�ษีอ�กรค้�งผู้ประกอบก�รร�ยหนึง่ห�ประโยชนใ์หแ้กต่นเองดว้ยก�รข�ย
ประกนัชวีติใหแ้ก่หุน้สว่นผูจ้ดัก�รของผูป้ระกอบก�รดงักล�่ว	รวมทัง้พนกัง�นของผูป้ระกอบก�รนัน้อกี
หล�ยคน	ในขณะทีต่นกำ�ลงัดำ�เนนิก�รเรง่รดัภ�ษอี�กรค�้ง	พฤตกิ�รณข์องเจ�้หน้�ท่ีดงักล�่วเปน็ก�รอ�ศัย
ตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�รของตนห�ประโยชนใ์ห้แกต่นเอง	เปน็คว�มผดิวนิยัอย�่งไมร่�้ยแรง	ต�มม�ตร�	๘๓	
(๓)	ประกอบม�ตร�	๘๔	แห่งพระร�ชบัญญัติระเบียบข้�ร�ชก�รพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 	 ๔.๓	 ก�รที่เจ้�หน้�ท่ีของรัฐอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ท�งร�ชก�รรับจ้�งเป็นที่ปรึกษ�
โครงก�ร	เพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่�จ้�งนั้นมีคว�มน่�เชื่อถือม�กกว่�บริษัทคู่แข่ง
	 	 ๔.๔	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่ทำ�ง�นที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นอย่�งเต็มที ่
แต่เอ�เวล�ไปรับง�นพิเศษอื่น	ๆ	ที่อยู่นอกเหนืออำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�น
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	 	 ๔.๕	 ก�รที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภ�ครัฐรับง�นพิเศษเป็นที่ปรึกษ�	หรือเป็นผู้ทำ�บัญชีให้
กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ
๕. การรู้ข้อมูลภายใน 
	 	 ๕.๑	 น�ยช�่ง	๕	แผนกชมุส�ยโทรศัพทเ์คลือ่นที	่องคก์�รโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย	
ได้นำ�ข้อมูลเลขหม�ยโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ	๔๗๐	MHZ	และระบบปลดล็อคไปข�ยให้แก่ผู้อื่น	จำ�นวน	
๔๐	หม�ยเลข	เพือ่นำ�ไปปรับจนูเข้�กบัโทรศัพทเ์คลือ่นทีท่ีน่ำ�ไปใชร้บัจ�้งใหบ้รกิ�รโทรศพัทแ์กบ่คุคลทัว่ไป
คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.		มีมติชี้มูลคว�มผิดต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	ม�ตร�	๑๕๗	และ	
ม�ตร�	 ๑๖๔	 และมีคว�มผิดวินัยต�มข้อบังคับองค์ก�รโทรศัพท์แห่งประเทศไทยว่�ด้วยก�รพนักง�น	
พ.ศ.	๒๕๓๖	ข้อ	๔๔	และ	๔๖
	 	 ๕.๒	 ก�รทีเ่จ้�หน�้ทีข่องรฐัทร�บขอ้มลูโครงก�รตดัถนนเข�้หมูบ่�้น	จงึบอกให้ญ�ติ
พี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงก�รดังกล่�ว	เพื่อข�ยให้กับร�ชก�รในร�ค�ที่สูงขึ้น
	 	 ๕.๓	 ก�รที่เจ้�หน้�ที่หน่วยง�นผู้รับผิดชอบโครงข่�ยโทรคมน�คมทร�บม�ตรฐ�น	
(Spec)	วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในก�รว�งโครงข่�ยโทรคมน�คม	แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	
เพื่อให้ได้เปรียบในก�รประมูล
	 	 ๕.๔	 เจ้�หน้�ท่ีพัสดุของหน่วยง�นเปิดเผยหรือข�ยข้อมูลที่สำ�คัญของฝ่�ยที่ม�ยื่น
ประมลูไว้ก่อนหน�้ใหแ้กผู่ป้ระมลูร�ยอืน่ทีใ่หผ้ลประโยชน	์ทำ�ใหฝ่้�ยทีม่�ยืน่ประมลูไวก้อ่นหน�้เสียเปรียบ
 ๖. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
	 	 ๖.๑	 คณบดีคณะแพทย์ศ�สตร์	 ใช้อำ�น�จหน้�ท่ีโดยทุจริต	 ด้วยก�รส่ังให้เจ้�หน้�ท่ี 
นำ�เก้�อีพ้รอ้มผ�้ปลอกคมุเก�้อี	้เครือ่งถ�่ยวดิโีอ	เคร่ืองเล่นวดีิโอ	กล้องถ�่ยรูป	และผ้�เต็นท	์นำ�ไปใชใ้นง�น
มงคลสมรสของบตุรส�ว	รวมท้ังรถยนต	์รถตูส้ว่นกล�ง	เพือ่ใชร้บัสง่เจ�้หน�้ทีเ่ข�้รว่มพธิ	ีและขนย�้ยอปุกรณ์
ท้ังที่บ้�นพักและ	ง�นฉลองมงคลสมรสที่โรงแรม	ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของท�งร�ชก�ร	ก�รกระทำ� 
ของจำ�เลยนับเปน็ก�รใชอ้ำ�น�จโดยทจุรติ	เพือ่ประโยชนส์ว่นตนอนัเปน็ก�รเสยีห�ยแกร่ฐั	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช. 
ได้ชี้มูลคว�มผิดวินัยและอ�ญ�	 ต่อม�เรื่องเข้�สู่กระบวนก�รในชั้นศ�ล	 ศ�ลพิเคร�ะห์พย�นหลักฐ�น 
โจทก์แล้วเห็นว่�ก�รกระทำ�ของจำ�เลย	 เป็นก�รทุจริตต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ฐ�นเป็นเจ้�พนักง�นมีหน้�ที่ 
ซ้ือทำ�จัดก�รหรือรักษ�ทรัพย์ใดๆ	 ใช้อำ�น�จในตำ�แหน่งโดยทุจริตอันเป็นก�รเสียห�ยแก่รัฐและเป็น 
เจ�้พนกัง�นปฏบัิตหิน�้ทีโ่ดยมชิอบ	ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�	ม�ตร�	๑๕๑	และ	๑๕๗	จงึพิพ�กษ�ใหจ้ำ�คกุ	 
๕	 ปีและปรับ	 ๒๐,๐๐๐	 บ�ท	 	 คำ�ให้ก�รรับส�รภ�พ	 เป็นประโยชน์แก่ก�รพิจ�รณ�คดี	 ลดโทษ 
ให้กึ่งหนึ่ง	คงจำ�คุกจำ�เลยไว้	๒	ปี	๖	เดือนและปรับ	๑๐,๐๐๐	บ�ท
	 	 ๖.๒	 ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐั	ผูมี้หน�้ทีข่บัรถยนต์ของส่วนร�ชก�ร	นำ�นำ�้มนัในรถยนต์
ไปข�ย	และนำ�เงินม�ไว้ใช้จ่�ยส่วนตัว	ทำ�ให้ส่วนร�ชก�รต้องเสียงบประม�ณ	เพื่อซื้อนำ้�มันรถม�กกว่�
ท่ีควรจะเปน็พฤตกิรรมดงักล�่วถอืเปน็ก�รทจุรติ	เป็นก�รเบยีดบงัผลประโยชนข์องส่วนรวมเพ่ือประโยชน์
ของตนเอง	และมีคว�มผิดฐ�นลักทรัพย์ต�มประมวลกฎหม�ยอ�ญ�
	 	 ๖.๓	 ก�รท่ีเจ�้หน�้ทีร่ฐั	ผูม้อีำ�น�จอนมัุตใิหใ้ชร้ถร�ชก�รหรอืก�รเบกิจ�่ย	ค�่นำ�้มนัเช้ือเพลงิ  
นำ�รถยนต์ของส่วนร�ชก�รไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
	 	 ๖.๔	 ก�รทีเ่จ�้หน้�ทีร่ฐันำ�วสัดุครุภณัฑ์ของหนว่ยง�นม�ใชท่ี้บ�้น	หรือใช้โทรศพัทข์อง
หน่วยง�นติดต่อธุระส่วนตน	หรือนำ�รถส่วนตนม�ล้�งที่หน่วยง�น
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๗. การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
	 	 ๗.๑	 น�ยกองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งหนึ่งร่วมกับพวก	 แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ย
ละเอียดโครงก�รปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่	ในตำ�บลที่ตนมีฐ�นเสียงโดยไม่ผ่�นคว�มเห็นชอบ
จ�กสภ�ฯ	และตรวจรับง�นทั้งที่ไม่ถูกต้องต�มแบบรูปร�ยก�รที่กำ�หนด	รวมทั้งเมื่อดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ
ได้ติดป้�ยชื่อของตนและพวก	 ก�รกระทำ�ดังกล่�วมีมูลเป็นก�รกระทำ�ก�รฝ่�ฝืนต่อคว�มสงบเรียบร้อย	
หรือสวัสดิภ�พของประช�ชน	 หรือละเลยไม่ปฏิบัติต�ม	 หรือปฏิบัติก�รไม่ชอบด้วยอำ�น�จหน้�ท่ี	 มีมูล
คว�มผิดทั้งท�งวินัยอย่�งร้�ยแรงและท�งอ�ญ�	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	มีหนังสือแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ของ
คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ให้ผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอน	และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รเลือกตั้งทร�บ
	 	 ๗.๒	ก�รที่นักก�รเมืองในจังหวัด	ขอเพิ่มงบประม�ณเพื่อนำ�โครงก�รตัดถนน
สร้�งสะพ�นลงในจังหวัด	โดยใช้ชื่อหรือน�มสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพ�น
	 	 ๗.๓	ก�รที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงก�รไปลงในพื้นที่หรือบ้�นเกิดของตนเอง
๘. การใช้ตำาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
 พนักง�นสอบสวนละเวน้ไมน่ำ�บนัทกึก�รจบักมุท่ีเจ�้หน�้ท่ีตำ�รวจชุดจับกมุทำ�ขึน้ในวนัเกดิเหตุ
รวมเข้�สำ�นวน	แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อห�ในบันทึกก�รจับกุม	 เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องห�ซึ่งเป็น
ญ�ติของตนให้รับโทษน้อยลง	คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	พิจ�รณ�แล้วมีมูลคว�มผิดท�งอ�ญ�และท�งวินัย
อย่�งร้�ยแรง
๙. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอื่น
	 	 ๙.๑	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ในฐ�นะผู้บริห�ร	 เข้�แทรกแซงก�รปฏิบัติง�น
ของเจ้�หน้�ที่	ให้ปฏิบัติหน้�ที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	และกฎหม�ยหรือฝ่�ฝืนจริยธรรม	
	 	 ๙.๒	น�ยเอ	เปน็หวัหน�้สว่นร�ชก�รแหง่หนึง่ในจังหวัด	รู้จักสนิทสนมกบั	น�ยบ	ีหวัหน�้
ส่วนร�ชก�รอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	น�ยเอ	จึงใช้คว�มสัมพันธ์ส่วนตัวฝ�กลูกช�ย	คือ	น�ยซี	เข้�
รับร�ชก�รภ�ยใต้สังกัดของน�ยบี
๑๐. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมประเภทอื่น ๆ
	 	 ๑๐.๑	 ก�รเดินท�งไปร�ชก�รต่�งจังหวัดโดยไม่คำ�นึงถึงจำ�นวนคน	 จำ�นวนง�น	 และ
จำ�นวนวันอย่�งเหม�ะสม	อ�ทิ	เดินท�งไปร�ชก�รจำ�นวน	๑๐	วัน	แต่ใช้เวล�ในก�รทำ�ง�นจริงเพียง
๖	วัน	โดยอีก	๔	วัน	เป็นก�รเดินท�งท่องเที่ยวในสถ�นที่ต่�งๆ
	 	 ๑๐.๒	เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวล�ในร�ชก�รปฏิบัติง�นอย่�งเต็มที่	เนื่องจ�กต้องก�ร
ปฏิบัติง�นนอกเวล�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�น
ในช่วงเวล�นั้นอย่�งแท้จริง	แต่กลับใช้เวล�ดังกล่�วปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๖๑
	 ม�ตร�	๑๒๖	นอกจ�กเจ้�พนักง�นของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำ�หนดไว้เป็นก�รเฉพ�ะแล้ว	ห้�ม
มิให้กรรมก�ร		ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	และเจ้�พนักง�นของรัฐที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ประก�ศ
กำ�หนด	ดำ�เนินกิจก�รดังต่อไปนี้
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	 (๑)	 เป็นคู่สัญญ�หรือมีส่วนได้เสียในสัญญ�ที่ทำ�กับหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�นของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้�ที่ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐ	 ซึ่งมีอำ�น�จไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	
ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี
	 (๒)	 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้�เป็นคู่สัญญ�กับหน่วยง�นของ
รฐัท่ีเจ�้พนักง�นของรัฐผูน้ัน้ปฏบัิตหิน�้ทีใ่นฐ�นะทีเ่ปน็เจ�้พนกัง�นของรฐั	ซึง่มีอำ�น�จไมว่�่โดยตรงหรอื
โดยอ้อมในก�รกำ�กับ	ดูแล		ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำ�กัดหรือ
บริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 (๓)	รบัสมัปท�นหรือคงถอืไวซ้ึง่สมัปท�นจ�กรฐั	หนว่ยร�ชก�ร	หนว่ยง�นของรฐั	รฐัวสิ�หกจิ	
หรือร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	หรือเข้�เป็นคู่สัญญ�กับรัฐ	หน่วยร�ชก�ร	หน่วยง�นของรัฐ	รัฐวิส�หกิจ	หรือ
ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น	 อันมีลักษณะเป็นก�รผูกข�ดตัดตอน	 หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้�งหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปท�นหรือเข้�เป็นคู่สัญญ�ในลักษณะดังกล่�ว	 ในฐ�นะที่เป็นเจ้�พนักง�นของรัฐซ่ึง
มอีำ�น�จ	ไม่ว่�โดยตรงหรือโดยอ้อมในก�รกำ�กับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบหรือดำ�เนินคดี	เว้นแต่จะเป็น
ผู้ถือหุ้น	ในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 (๔)	 เข้�ไปมีส่วนได้เสียในฐ�นะเป็นกรรมก�ร	 	ที่ปรึกษ�	 ตัวแทน	พนักง�นหรือลูกจ้�งใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภ�ยใต้ก�รกำ�กับ	ดูแล	ควบคุม	หรือตรวจสอบของหน่วยง�นของรัฐที่เจ้�พนักง�น
ของรัฐผู้น้ันสงักัดอยูห่รอืปฏบัิตหิน�้ทีใ่นฐ�นะเป็นเจ�้พนกัง�นของรฐั	ซึง่โดยสภ�พของผลประโยชนข์อง
ธรุกิจของเอกชนนัน้อ�จขดัหรือแยง้ต่อประโยชน์สว่นรวมหรือประโยชนท์�งร�ชก�รหรอืกระทบตอ่
คว�มมีอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�พนักง�นของรัฐผู้นั้น
	 ให้นำ�คว�มในวรรคหนึ่ง	 ม�ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้�พนักง�นของรัฐต�มวรรคหนึ่งด้วย	
โดยใหถ้อืว�่ก�รดำ�เนนิกจิก�รของคูส่มรสเปน็ก�รดำ�เนนิกจิก�รของเจ้�พนกัง�นของรัฐ	เวน้แต่เปน็กรณี
ที่คู่สมรสนั้นดำ�เนินก�รอยู่ก่อนที่เจ้�พนักง�นของรัฐจะเข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง
	 คู่สมรสต�มวรรคสองให้หม�ยคว�มรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันส�มีภริย�โดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย		ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 เจ้�พนักง�นของรัฐที่มีลักษณะต�ม	 (๒)	 หรือ	 (๓)	 ต้องดำ�เนินก�รไม่ให้มีลักษณะดังกล่�ว	
ภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่เข้�ดำ�รงตำ�แหน่ง
 มาตรา ๑๒๗	ห้�มมิให้กรรมก�ร	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในองค์กรอิสระ	ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งระดับสูง
และผู้ดำ�รงตำ�แหน่งท�งก�รเมืองที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	 กำ�หนด	ดำ�เนินก�รใดต�มม�ตร�	๑๒๖	 (๔)	
ภ�ยในสองปีนับแต่วันที่พ้นจ�กตำ�แหน่ง
 มาตรา ๑๒๘	 ห้�มมิให้เจ้�พนักง�นของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอ�จคำ�
นวณ	เปน็เงนิไดจ้�กผูใ้ด	นอกเหนอืจ�กทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์นัควรได้ต�มกฎหม�ย	กฎ	หรือข้อบงัคบั
ท่ีออกโดยอ�ศยัอำ�น�จต�มบทบญัญตัแิหง่กฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ืน่ใด	
โดยธรรมจรรย�ต�มหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่คณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	กำ�หนด
	 คว�มในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กบุพก�รี	 ผู้สืบ
สันด�น	หรือญ�ติที่ให้ต�มประเพณี	หรือต�มธรรมจรรย�ต�มฐ�น�นุรูป
	 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจ�ก	
ก�รเป็นเจ้�พนักง�นของรัฐม�แล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา ๑๒๙	 ก�รกระทำ�อันเป็นก�รฝ่�ฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่�เป็นก�รกระทำ�
คว�มผิด	ต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รหรือคว�มผิดต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รยุติธรรม
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
	 อ�ศัยอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	 ๑๐๓	 แห่งพระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	 ว่�ด้วย
ก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	คณะกรรมก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มก�รทจุริตแหง่ช�ติ
จึงกำ�หนดหลกัเกณฑแ์ละจำ�นวนทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่จ้�หน�้ทีข่องรัฐจะรับจ�กบคุคลไดโ้ดย
ธรรมจรรย�ไว้	ดังนี้
	 ข้อ	๓	ในประก�ศนี้
	 “ก�รรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรย�”	หม�ยคว�มว�่	ก�รรับทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติหรือจ�กบุคคลที่ให้กันในโอก�สต่�งๆ	 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
	 ข้อ	๔	ห้�มมิให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใด	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	จ�กบุคคลนอกเหนือ
จ�กทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ต�มกฎหม�ย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับ	 ที่ออกโดยอ�ศัยอำ�น�จต�ม
บทบัญญัติแห่งกฎหม�ย	เว้นแต่ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ต�มที่กำ�หนดไว้ใน
ประก�ศนี้
	 ข้อ	๕	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ได้	ดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กญ�ติซึ่งให้โดยเสน่ห�ต�มจำ�นวนที่เหม�ะสม
ต�มฐ�น�นุรูป
	 	 (๒)	รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจ�กบคุคลอืน่ซึง่มใิชญ่�ตมิรี�ค�หรอืมลูค�่ในก�ร
รับจ�กแต่ละบุคคล	แต่ละโอก�สไม่เกินส�มพันบ�ท
	 	 (๓)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ก�รให้นั้นเป็นก�รให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
	 ข้อ	๖	ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กต่�งประเทศ	ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีร�ค�หรือมูลค่�เกินกว่�ส�มพันบ�ท	ไม่ว่�จะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่	แต่มีเหตุผล
คว�มจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษ�ไมตรี	มิตรภ�พ	หรือคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งบุคคล	ให้เจ้�หน้�ที่
ของรัฐผู้น้ันร�ยง�นร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วให้ผู้บังคับ
บัญช�ทร�บโดยเร็ว	 ห�กผู้บังคับบัญช�เห็นว่�ไม่มีเหตุที่จะอนุญ�ตให้เจ้�หน้�ที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่�วนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน	ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ		ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยง�นของรัฐที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
	 ข้อ	๗	ก�รรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	หรือ	มีร�ค�หรือ
มมีลูค�่ม�กกว�่ทีก่ำ�หนดไว้ในข้อ	๕	ซึง่เจ�้หน้�ท่ีของรฐัไดร้บัม�แลว้โดยมคีว�มจำ�เปน็อย�่งยิง่ทีต่อ้งรบัไว้
เพือ่รกัษ�ไมตร	ีมติรภ�พ	หรอืคว�มสมัพนัธ์อันดรีะหว�่งบคุคล	เจ�้หน�้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ต้องแจง้ร�ยละเอยีด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญช�	ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	
ผู้บริห�รสูงสุดของรัฐวิส�หกิจ	หรือผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�น	สถ�บัน	หรือองค์กรที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด	 โดยทันทีที่ส�ม�รถกระทำ�ได้	 เพื่อให้วินิจฉัยว่�มีเหตุผลคว�มจำ�เป็น	 คว�มเหม�ะสม	 และ
สมควรที่จะให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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 ในกรณท่ีีผูบั้งคบับัญช�หรอืผูบ้รหิ�รสงูสดุของรฐัวสิ�หกจิ	หนว่ยง�นหรอืสถ�บนัหรือองคก์ร
ทีเ่จ�้หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั	มคีำ�สัง่ว�่ไมส่มควรรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนด์งักล�่ว	กใ็หค้นืทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์น้ันแก่ผูใ้หโ้ดยทนัท	ีในกรณทีีไ่มส่�ม�รถคนืใหไ้ด	้ใหเ้จ�้หน�้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สง่มอบทรพัยส์นิหรือ
ประโยชน์ดังกล่�วให้เป็นสิทธิของหน่วยง�นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
	 เมื่อได้ดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคสองแล้ว	 ให้ถือว่�เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	 ไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่�วเลย
	 ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ต�มวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับ
บัญช�	 ซึ่งเป็นหัวหน้�ส่วนร�ชก�รระดับกระทรวงหรือเทียบเท่�	 หรือเป็นกรรมก�รหรือผู้บริห�รสูงสุด
ของรฐัวสิ�หกจิ	หรอืเปน็กรรมก�รหรอืผูบ้รหิ�รสงูสุดของหนว่ยง�นของรัฐ	ใหแ้จ้งร�ยละเอยีดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำ�น�จแต่งตั้งถอดถอน	 ส่วนผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�น
กรรมก�รและกรรมก�รในองคก์รอสิระต�มรฐัธรรมนญูหรอืผูด้ำ�รงตำ�แหนง่ทีไ่มม่ผีูบ้งัคบับญัช�ทีม่อีำ�น�จ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมก�ร	ป.ป.ช.	ทั้งนี้	เพื่อดำ�เนินก�รต�มคว�มในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
	 ในกรณทีีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัผูไ้ดร้บัทรพัยส์นิต�มวรรคหนึง่	เปน็ผูด้ำ�รงตำ�แหนง่สม�ชกิสภ�
ผู้แทนร�ษฎร	หรือสม�ชิกวุฒิสภ�	หรือสม�ชิกสภ�ท้องถิ่น	ให้แจ้งร�ยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับก�ร
รับทรัพยส์ินหรือประโยชน์เท่�นั้นต่อประธ�น		สภ�ผู้แทนร�ษฎร	ประธ�นวุฒิสภ�	หรือประธ�นสภ�
ท้องถิ่นที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น	เป็นสม�ชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อดำ�เนินก�รต�มวรรคหนึ่งและวรรคสอง
	 ข้อ	๘	หลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ		ต�มประก�ศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจ�กก�รเป็นเจ้�หน้�ที่ของรัฐม�แล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
	 โดยทีผ่�่นม�คณะรฐัมนตรไีดเ้คยมมีตคิณะรัฐมนตรีเกีย่วกบัแนวท�งปฏบิติัในก�รให้ของขวญั
และรบัของขวญัของเจ�้หน�้ทีข่องรฐัไวห้ล�ยครัง้เพ่ือเปน็ก�รเสริมสร้�งค�่นยิมใหเ้กดิก�รประหยดั	มใิห้
มีก�รเบียดเบียนข้�ร�ชก�รโดยไม่จำ�เป็นและสร้�งทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจ�กมีก�รแข่งขันกันให้ของ
ขวัญในร�ค�แพง	 ท้ังยังเป็นช่องท�งให้เกิดก�รประพฤติมิชอบอื่น	 ๆ	 ในวงร�ชก�รอีกด้วย	 และในก�ร
กำ�หนดจรรย�บรรณของเจ้�หน้�ทีข่องรฐัประเภทต�่ง	ๆ 	กม็กี�รกำ�หนดในเรือ่งทำ�นองเดยีวกนั	ประกอบ
กับคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติได้ประก�ศกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนที่
เจ�้หน�้ทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรย�ได้	ฉะนัน้	จึงสมควรรวบรวมม�ตรก�ร
เหล�่นัน้และกำ�หนดเป็นหลกัเกณฑ์ก�รปฏบัิตขิองเจ�้หน�้ทีข่องรฐัในก�รใหข้องขวญัและรับของขวญัไว้
เป็นก�รถ�วรมีม�ตรฐ�นอย่�งเดียวกัน	และมีคว�มชัดเจนเพื่อเสริมม�ตรก�รของคณะกรรมก�รป้องกัน
และปร�บปร�มก�รทจุรติแหง่ช�ตใิหเ้ปน็ผลอย�่งจรงิจงั	ทัง้นี	้เฉพ�ะในสว่นท่ีคณะกรรมก�รปอ้งกนัและ
ปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติไม่ได้กำ�หนดไว้
	 อ�ศยัอำ�น�จต�มคว�มในม�ตร�	๑๑	(๘)	แหง่พระร�ชบญัญติัระเบยีบบริห�รร�ชก�รแผน่ดิน	
พ.ศ.	๒๕๓๔	น�ยกรัฐมนตรีโดยคว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	จึงว�งระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	๓	ในระเบียบนี้
	 “ของขวัญ”	 หม�ยคว�มว่�	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน	 เพื่ออัธย�ศัย
ไมตรี	และให้หม�ยคว�มรวมถึงเงิน	ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นร�งวัล	ให้โดยเสน่ห�หรือเพื่อ
ก�รสงเคร�ะห์	หรือให้เป็นสินน้ำ�ใจ	ก�รให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำ�หรับบุคคลทั่วไปในก�รได้รับ
ก�รลดร�ค�ทรัพย์สินหรือก�รให้สิทธิพิเศษในก�รได้รับบริก�รหรือคว�มบันเทิง	ตลอดจนก�รออกค่�ใช้
จ�่ยในก�รเดนิท�งหรอืทอ่งเทีย่ว	ค�่ทีพ่กั	ค�่อ�ห�ร	หรอืสิง่อืน่ใดในลกัษณะเดียวกนั	และไมว่�่จะใหเ้ปน็
บัตร	ตั๋ว	หรือหลักฐ�นอื่นใด	ก�รชำ�ระเงินให้ล่วงหน้�	หรือก�รคืนเงินให้ในภ�ยหลัง
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	 “ปกติประเพณีนิยม”	หม�ยคว�มว�่	เทศก�ลหรอืวันสำ�คญัซึง่อ�จมกี�รให้ของขวญักัน	และ
ใหห้ม�ยคว�มรวมถึงโอก�สในก�รแสดงคว�มยินดี	ก�รแสดงคว�มขอบคุณ	ก�รต้อนรับ	ก�รแสดง
คว�มเสียใจ	หรือก�รให้คว�มช่วยเหลือต�มม�รย�ทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
	 “ผู้บังคับบัญช�”	ให้หม�ยคว�มรวมถึง	ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่หัวหน้�หน่วยง�น	ที่แบ่งเป็นก�ร
ภ�ยในของหนว่ยง�นของรัฐและผูซ้ึง่ดำ�รงตำ�แหนง่ในระดับทีสู่งกว�่และได้รับมอบหม�ยใหม้อีำ�น�จบงัคบั
บัญช�หรือกำ�กับดูแลด้วย
	 “บุคคลในครอบครัว”	หม�ยคว�มว่�	คู่สมรส	บุตร	บิด�	ม�รด�	พี่น้องร่วมบิด�ม�รด�หรือ
ร่วมบิด�หรือม�รด�เดียวกัน
	 ข้อ	๔	ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐซึ่งอยู่ภ�ยใต้บังคับกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
	 ขอ้	๕	เจ�้หน้�ทีข่องรัฐจะใหข้องขวญัแก่ผู้บังคบับญัช�หรอืบคุคลในครอบครวัของผู้บงัคับบญัช� 
นอกเหนือจ�กกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีก�รให้ของขวัญแก่กันมิได้
	 ก�รให้ของขวัญต�มปกติประเพณีนิยมต�มวรรคหนึ่ง	เจ้�หน้�ที่ของรัฐจะให้ของขวัญ
ที่มีร�ค�หรือมูลค่�เกินจำ�นวนท่ีคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้
สำ�หรับก�รรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด	โดยธรรมจรรย�ของเจ�้หน้�ท่ีของรัฐต�มกฎหม�ยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตมิได้
	 เจ้�หน�้ทีข่องรัฐจะทำ�ก�รเร่ียไรเงินหรือทรพัยส์นิอืน่ใดหรอืใชเ้งนิสวสัดกิ�รใด	ๆ 	เพือ่มอบให้
หรือจัดห�ของขวัญให้ผู้บังคับบัญช�หรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญช�ไม่ว่�กรณีใด	ๆ	มิได้
	 ข้อ	 ๖	 ผู้บังคับบัญช�จะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จ�กเจ้�หน้�ที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญช�มิได้	เว้นแต่เป็นก�รรับของขวัญต�มข้อ	๕
	 ขอ้	๗	เจ�้หน�้ทีข่องรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญั
จ�กผู้ท่ีเกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐมิได้	ถ้�มิใช่เป็นก�รรับของขวัญต�มกรณี
ที่กำ�หนดไว้ใน	ข้อ	๘
	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�หน้�ที่ของรัฐต�มวรรคหนึ่ง	 ได้แก่	 ผู้ม�ติดต่อง�น
หรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จ�กก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	ในลักษณะดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ผู้ซึ่งมีคำ�ขอให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด	เช่น	ก�รขอใบรับรอง	
ก�รขอให้ออกคำ�สั่งท�งปกครอง	หรือก�รร้องเรียน	เป็นต้น
	 	 (๒)	ผูซ้ึง่ประกอบธุรกจิหรอืมสีว่นได้เสียในธุรกิจทีท่ำ�กับหนว่ยง�นของรฐั	เช่น	ก�รจดัซือ้
จัดจ้�ง	หรือก�รได้รับสัมปท�น	เป็นต้น
	 	 (๓)	 ผู้ซ่ึงกำ�ลังดำ�เนินกิจกรรมใด	 ๆ	 ท่ีมีหน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำ�กับดูแล	
เช่น	ก�รประกอบกิจก�รโรงง�น	หรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น
	 	 (๔)	ผูซ้ึง่อ�จไดร้บัประโยชนห์รอืผลกระทบจ�กก�รปฏบิติัหน�้ทีห่รือละเวน้ก�รปฏบิติั
หน้�ที่ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
	 ขอ้	๘	เจ�้หน�้ทีข่องรฐัจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เปน็ใจใหบ้คุคลในครอบครวัของตนรบัของขวญั
จ�กผู้ที่เกี่ยวข้องในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเจ้�หน้�ที่ของรัฐได้เฉพ�ะกรณี	 ก�รรับของขวัญที่ให้ต�มปกติ
ประเพณีนิยม	 และของขวัญนั้นมีร�ค�หรือมูลค่�ไม่เกินจำ�นวนที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่
ของรัฐ	ต�มกฎหม�ยประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
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	 ข้อ	 ๙	 ในกรณีท่ีบุคคลในครอบครัวของเจ้�หน้�ที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้�หน้�ที่ของรัฐ
ทร�บในภ�ยหลงัว�่เปน็ก�รรบัของขวญัโดยฝ�่ฝนืระเบยีบนี	้ให้เจ้�หน�้ท่ีของรัฐปฏบิติัต�มหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติกำ�หนดไว้สำ�หรับก�รรับทรัพย์สิน	 หรือ
ประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรย�ของเจ�้หน้�ท่ีของรฐัทีม่รี�ค�หรอืมลูค�่เกนิกว�่ทีก่ำ�หนดไว	้ต�มกฎหม�ย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
	 ข้อ	๑๐	ในกรณีที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญ
โดยฝ่�ฝืนระเบียบนี้	ให้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ในกรณทีีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัเปน็ข�้ร�ชก�รก�รเมอืง	ใหถ้อืว�่เจ�้หน�้ทีข่องรฐัผูน้ัน้ประพฤติ
ปฏบิตัไิมเ่ปน็ไปต�มคุณธรรมและจริยธรรม	และใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบทีน่�ยกรฐัมนตรีกำ�หนดโดย
คว�มเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่�ด้วยม�ตรฐ�นท�งคุณธรรมและจริยธรรมของข้�ร�ชก�รก�รเมือง
	 	 (๒)	 ในกรณีท่ีเจ้�หน้�ท่ีของรัฐเป็นข้�ร�ชก�รประเภทอื่นนอกจ�ก	 (๑)	 หรือพนักง�น
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่	หรอืพนกัง�นของรฐัวิส�หกจิใหถ้อืว�่เจ�้หน้�ทีข่องรฐัผูน้ัน้เปน็ผูก้ระทำ�
คว�มผิดท�งวินัย	และให้ผู้บังคับบัญช�มีหน้�ที่ดำ�เนินก�รให้มีก�รลงโทษท�งวินัยเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้น
	 ข้อ	 ๑๑	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีมีหน้�ที่สอดส่อง	 และให้คำ�แนะนำ�ในก�ร
ปฏิบัติต�มระเบียบนี้แก่หน่วยง�นของรัฐ	 ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนต่อสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยรัฐมนตรีว่�
เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติในก�รให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่�ฝืนระเบียบนี้	 ให้สำ�นักง�นปลัดสำ�นัก
น�ยกรัฐมนตรีแจ้งไปยังผู้บังคับบัญช�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำ�เนินก�รต�มระเบียบนี้
	 ข้อ	๑๒	เพื่อประโยชน์ในก�รเสริมสร้�งให้เกิดทัศนคติในก�รประหยัดแก่ประช�ชนทั่วไป
ในก�รแสดงคว�มยนิดี	ก�รแสดงคว�มปร�รถน�ด	ีก�รแสดงก�รตอ้นรบั	หรอืก�รแสดงคว�มเสยีใจ
ในโอก�สต�่ง	ๆ 	ต�มปกตปิระเพณนียิม	ใหเ้จ�้หน�้ท่ีของรัฐพย�ย�มใชว้ธิกี�รแสดงออกโดยใชบ้ตัรอวยพร	
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�หนด
ม�ตรก�รจูงใจที่จะพัฒน�ทัศนคติ	 จิตสำ�นึกและพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญช�ให้เป็นไปในแนวท�ง
ประหยัด
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
	 “ก�รเรี่ยไร”	 หม�ยคว�มว่�	 ก�รเก็บเงินหรือทรัพย์สิน	 โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือ
ทรัพย์สินต�มใจสมัคร	และให้หม�ยคว�มรวมถึงก�รซื้อข�ย	แลกเปลี่ยน	ชดใช้หรือบริก�รซึ่งมีก�รแสดง
โดยตรงหรอืโดยปรยิ�ยว�่	มใิชเ่ปน็ก�รซือ้ข�ย	แลกเปล่ียน	ชดใชห้รือบริก�รธรรมด�	แต่เพ่ือรวบรวมเงิน
หรือทรัพย์สินที่ได้ม�ทั้งหมด	หรือบ�งส่วนไปใช้ในกิจก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่งนั้นด้วย
	 “เข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไร”	หม�ยคว�มว�่	เข�้ไปช่วยเหลอืโดยมสีว่นรว่มในก�รจดั
ให้มี	ก�รเรี่ยไรในฐ�นะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีก�รเรี่ยไร	หรือเป็นประธ�นกรรมก�ร	อนุกรรมก�ร	คณะทำ�ง�น	
ที่ปรึกษ�	หรือในฐ�นะอื่นใดในก�รเรี่ยไรนั้น
	 ข้อ	๖	หน่วยง�นของรัฐจะจัดให้มีก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรมิได้	
เวน้แตเ่ปน็ก�รเร่ียไร	ต�มข้อ	๑๙	หรอืไดร้บัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รควบคมุก�รเรีย่ไรของหนว่ยง�นของ
รัฐ	(กคร.)	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้
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	 หน่วยง�นของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญ�ตในก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วย	ก�รควบคุมก�ร
เรีย่ไร	นอกจ�กจะตอ้งปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยก�รควบคมุก�รเรีย่ไรแลว้	จะต้องปฏิบติัต�มหลกัเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย	 ในกรณีนี้	 กคร.	 อ�จกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติของหน่วยง�นรัฐดังกล่�วให้
สอดคล้องกับกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรก็ได้
	 ข้อ	 ๘	 ให้มีคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรของหน่วยง�นของรัฐ	 เรียกโดยย่อว่�	 “กคร.”	
ประกอบด้วย	 รองน�ยกรัฐมนตรีที่น�ยกรัฐมนตรีมอบหม�ย	 เป็นประธ�นกรรมก�ร	 ผู้แทนสำ�นักน�ยก
รัฐมนตรี	ผู้แทนกระทรวงกล�โหม	ผู้แทนกระทรวงก�รคลัง	ผู้แทนกระทรวงมห�ดไทย	ผู้แทนกระทรวง
ศึกษ�ธิก�ร	ผู้แทนกระทรวงส�ธ�รณสุข	ผู้แทนสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกฤษฎีก�	ผู้แทนสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ	 ผู้แทนสำ�นักง�นก�รตรวจเงินแผ่นดิน	 และผู้ทรง
คณุวฒุซิึง่น�ยกรฐัมนตรแีตง่ตัง้อกีไมเ่กนิสีค่นเป็นกรรมก�ร	และผูแ้ทนสำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรี
เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร
	 กคร.	จะแต่งตั้งข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นปลัดสำ�นักน�ยกรัฐมนตรีจำ�นวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลข�นุก�รก็ได้
	 ขอ้	๑๘	ก�รเรีย่ไรหรอืเข้�ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกับก�รเรีย่ไรที	่กคร.	หรอื	กคร.	จงัหวัด	แลว้แตก่รณ	ี
จะพิจ�รณ�อนุมัติให้ต�มข้อ	๖	ได้นั้น	จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่�งหนึ่งอย่�งใด	ดังต่อไปน้ี
  (๑)	เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อประโยชน์แก่หน่วยง�นของรัฐนั้นเอง
	 	 (๒)	เป็นก�รเรีย่ไรทีห่นว่ยง�นของรัฐเปน็ผูด้ำ�เนนิก�รเพือ่ประโยชนแ์ก่ก�รปอ้งกนัหรอื
พัฒน�ประเทศ
	 	 (๓)	เป็นก�รเรี่ยไรที่หน่วยง�นของรัฐเป็นผู้ดำ�เนินก�รเพื่อส�ธ�รณประโยชน์
  (๔)	เปน็กรณทีีห่น่วยง�นของรฐัเข้�ไปมีสว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเรีย่ไรของบุคคลหรอืนติบุิคคล
ที่ได้รับอนุญ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคุมก�รเรี่ยไรต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รเรี่ยไรแล้ว
	 ข้อ	๑๙	ก�รเรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรดังต่อไปนี้	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ขออนุมัติจ�ก	กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี
	 	 (๑)	เป็นนโยบ�ยเร่งด่วนของรัฐบ�ล	และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
	 	 (๒)	 เป็นก�รเรี่ยไรที่รัฐบ�ลหรือหน่วยง�นของรัฐจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร	เพื่อช่วยเหลือ
ผู้เสียห�ยหรือบรรเท�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�นวน
เงินหรือมูลค่�ต�มที่	กคร.	กำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�
	 	 (๕)	เป็นก�รเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรต�มข้อ	๑๘	(๔)	ซึ่ง	กคร.	ได้ประก�ศใน
ร�ชกิจจ�นุเบกษ�ยกเว้นให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ
	 	 (๖)	 เป็นก�รให้คว�มร่วมมือกับหน่วยง�นของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นใน
ก�รขออนุมัติ	ต�มระเบียบนี้แล้ว
	 ข้อ	๒๐	ในกรณีที่หน่วยง�นของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นต�มข้อ	๑๙	ให้จัดให้มีก�ร
เรี่ยไรหรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไร	ให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)	ให้กระทำ�ก�รเรี่ยไรเป็นก�รทั่วไป	โดยประก�ศหรือเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน
	 	 (๒)	กำ�หนดสถ�นที่หรือวิธีก�รที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจ�กก�รเรี่ยไร
	 	 (๓)	ออกใบเสรจ็หรอืหลกัฐ�นก�รรบัเงนิหรอืทรพัยส์นิใหแ้กผู่บ้รจิ�คทกุครัง้	เวน้แต่โดย
ลกัษณะแหง่ก�รเรีย่ไรไมส่�ม�รถออกใบเสรจ็หรอืหลักฐ�นดังกล�่วได้	กใ็หจั้ดทำ�เปน็บญัชกี�รรับเงินหรือ
ทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้ส�ม�รถตรวจสอบได้
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	 	 (๔)	 จัดทำ�บัญชีก�รรับจ่�ยหรือทรัพย์สินที่ได้จ�กก�รเรี่ยไรต�มระบบบัญชีของท�ง
ร�ชก�รภ�ยในเก้�สิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดก�รเรี่ยไร	หรือทุกส�มเดือน	 ในกรณีที่เป็นก�รเรี่ยไรที่กระทำ�
อย�่งตอ่เนือ่งและปดิประก�ศเปดิเผย	ณ	ทีท่ำ�ก�รของหนว่ยง�นของรฐัทีไ่ด้ทำ�ก�รเรีย่ไรไมน่อ้ยกว�่ส�มสบิ
วันเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทร�บและจัดให้มีเอกส�รเกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรดังกล่�วไว้	ณ	สถ�นที่
สำ�หรับประช�ชนส�ม�รถใช้ในก�รค้นห�และศึกษ�ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รด้วย
	 	 (๕)	 ร�ยง�นก�รเงินของก�รเร่ียไรพร้อมทั้งส่งบัญชีต�ม	 (๔)	 ให้สำ�นักง�นก�รตรวจ
เงิน
แผ่นดินภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันท่ีได้จัดทำ�บัญชีต�ม	 (๔)	 แล้วเสร็จ	 หรือในกรณีที่เป็นก�รเร่ียไรที่ได้
กระทำ�อย่�งต่อเนื่อง	ให้ร�ยง�นก�รเงินพร้อมทั้ง		ส่งบัญชีดังกล่�วทุกส�มเดือน
	 ขอ้	๒๑	ในก�รเร่ียไรหรอืเข�้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัก�รเร่ียไร	ห�้มมใิหห้นว่ยง�นของรัฐดำ�เนนิ
ก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		 กำ�หนดประโยชน์ที่ผู้บริจ�คหรือบุคคลอื่นจะได้รับซ่ึงมิใช่ประโยชน์ท่ีหน่วยง�น
ของรัฐได้ประก�ศไว้
	 	 (๒)	 กำ�หนดใหผู้บ้รจิ�คตอ้งบรจิ�คเงนิหรอืทรพัยส์นิเปน็จำ�นวนหรอืมลูค�่ทีแ่นน่อน	
เว้นแต	่โดยสภ�พ	มคีว�มจำ�เป็นตอ้งกำ�หนดเป็นจำ�นวนเงนิทีแ่นน่อน	เชน่	ก�รจำ�หน�่ยบตัรเข�้ชมก�รแสดง
หรือบัตรเข้�ร่วมก�รแข่งขัน	เป็นต้น
	 	 (๓)		 กระทำ�ก�รใด	ๆ 	ท่ีเป็นก�รบงัคบัให้บคุคลใดทำ�ก�รเรีย่ไรหรอืบรจิ�ค	หรือกระทำ�
ก�รในลักษณะที่ทำ�ให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วย
ทำ�ก�รเรี่ยไรหรือบริจ�คไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม
	 	 (๔)	 ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐออกทำ�ก�รเรี่ยไร	หรือใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับ
บัญช�หรือบุคคลอื่นออกทำ�ก�รเรี่ยไร
	 ข้อ	๒๒	เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่เข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้
รบัอนญุ�ตจ�กคณะกรรมก�รควบคมุก�รเรีย่ไรต�มกฎหม�ยว�่ด้วยก�รควบคมุก�รเร่ียไรซึง่มใิชห่นว่ยง�น
ของรัฐจะต้องไม่กระทำ�ก�รดังต่อไปนี้
	 	 (๑)		 ใช้หรือแสดงตำ�แหน่งหน้�ที่ให้ปร�กฏในก�รดำ�เนินก�รเรี่ยไรไม่ว่�จะเป็นก�ร
โฆษณ�ด้วยสิ่งพิมพ์ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รพิมพ์หรือสื่ออย่�งอื่น	หรือด้วยวิธีก�รอื่นใด
	 	 (๒)		 ใช้	สั่ง	ขอร้อง	หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญช�	หรือบุคคลใดช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้	
หรือกระทำ�ในลักษณะที่ทำ�ให้ผู้ใต้บังคับบัญช�หรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภ�วะจำ�ยอมไม่ส�ม�รถ
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำ�ก�รเรี่ยไรให้ได้	ไม่ว่�โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม

๔. วิธีคิดแบบฐาน ๑๐ (Analog thinking) / ฐาน ๒ (Digital thinking) 
	 แนวท�งก�รแกป้ญัห�ก�รทจุริตอย�่งยัง่ยนื	ตอ้งเริม่ตน้แก้ไขทีต่วับคุคล	โดยก�รปรบัเปลีย่น
ระบบก�รคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่�…
 
“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
	 ตอ้งแยกออกจ�กกนัใหไ้ดอ้ย�่งเดด็ข�ด	ไมน่ำ�ม�ปะปนกนั	ไมเ่อ�ประโยชนส่์วนรวมม�เปน็
ประโยชน์สว่นตน	ไมเ่อ�ผลประโยชนส์ว่นรวมม�ทดแทนบญุคณุสว่นตน	ไมเ่หน็แกป่ระโยชนส์ว่นตนและ
พวกพ้องเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนรวม	 กรณีเกิดผลประโยชน์ขัดกันต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่�
ประโยชน์ส่วนตน
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	 โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในกลุ่ม	 “เจ้�หน้�ที่ของรัฐ”	ซึ่งมีอำ�น�จหน้�ที่ที่จะต้องกระทำ�ก�รหรือ
ใช้ดุลยพินิจในก�รตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม	ห�กปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตน
หรือคว�มสมัพนัธส์ว่นตนเข้�ม�มีส่วนในก�รตดัสนิใจแล้ว	ยอ่มต้องเกิดก�รขดักันระหว�่งประโยชนส่์วนตน
และประโยชนส์ว่นรวมหรอืผลประโยชนท์บัซอ้น	(Conflict	of	Interests)	ขึน้แนน่อน	และคว�มเสียห�ย
ก็จะตกอยู่กับประช�ชนและประเทศช�ตินั่นเอง
 

 
	 ระบบคิดท่ีจะกล่�วต่อไปน้ี…	 เป็นก�รนำ�ม�ประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ	 เพื่อให้เจ้�หน้�ท่ี
ของรัฐนำ�ไปเป็น	 “หลักคิด”	 ในก�รปฏิบัติง�นให้ส�ม�รถแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ได้อย่�งเด็ดข�ด	คือ

ทำาไม จึงใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital) มาใช้แยกแยะ
การแก้ทุจริต

เรามาทำาความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) กันเถอะ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”

กับ

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
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	 จ�กทีก่ล�่วม�...	เมือ่นำ�ระบบเลข	“ฐานสบิ Analog”	และ	ระบบเลข “ฐานสอง Digital” 
ม�ปรับใช้เป็นแนวคิด	คือ	ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	และ	ระบบคิด	“ฐานสอง Digital”	จะเห็นได้ว่�...
	 ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	 เป็นระบบก�รคิดวิเคร�ะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหล�ยตัว	 และ
อ�จหม�ยถงึโอก�สทีจ่ะเลอืกไดห้ล�ยท�ง	เกดิคว�มคดิทีห่ล�กหล�ย	ซบัซอ้น	ห�กนำ�ม�เปรยีบเทยีบกบั
ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	จะทำ�ให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อ�จจะ
นำ�ประโยชน์สว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมม�ปะปนกนัได	้แยกประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม
ออกจ�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�ร
นำ�ม�เปรียบเทียบกับก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ของรัฐที่ต้องส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่อง
ส่วนตัวออกจ�กกันได้อย่�งเด็ดข�ด	 และไม่กระทำ�ก�รท่ีเป็นก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

	 ระบบเลข	“ฐานสิบ”	 (decimal	number	 system)	หม�ยถึง 

ระบบเลขที่มีตัวเลข	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�ใจที่ตรงกัน

ในก�รสื่อคว�มหม�ย	สอดคล้องกับระบบ	“Analog”	ที่ใช้ค่�ต่อเนื่องหรือ

สญัญ�ณซึง่เป็นค�่ตอ่เนือ่ง	หรอืแทนคว�มหม�ยของขอ้มลูโดยก�รใชฟ้งัชัน่

ที่ต่อเนื่อง	(Continuous)

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

ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว	คือ	๐	(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	สอดคล้อง

กับก�รทำ�ง�นระบบ	Digital	ที่มีลักษณะก�รทำ�ง�นภ�ยในเพียง	๒	จังหวะ	

คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON	กับ	OFF	(Discrete)	ตัดเด็ดข�ด
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 “การปฏบิตังิานแบบใชร้ะบบคดิฐานสบิ (Analog)”	คอื	ก�รทีเ่จ�้หน�้ทีข่องรฐัมรีะบบก�รคดิ
ทีย่งัแยกเร่ืองตำ�แหนง่หน้�ท่ีกบัเร่ืองสว่นตนออกจ�กกันไมไ่ด	้นำ�ประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม
ม�ปะปนกันไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่�สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	
นำ�บุคล�กรหรือทรัพย์สินของร�ชก�รม�ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 เบียดบังร�ชก�ร	 เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน	 เครือญ�ติ	 หรือพวกพ้อง	 เหนือกว่�ประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยง�น	 จะคอยแสวงห�
ประโยชนจ์�กตำ�แหนง่หน�้ทีร่�ชก�ร	กรณเีกดิก�รขดักนัระหว�่งประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวม
จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
 “การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)”	คือ	ก�รที่เจ้�หน้�ที่ของรัฐมีระบบ
ก�รคิดที่ส�ม�รถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่กับเรื่องส่วนตนออกจ�กกัน	แยกออกอย่�งชัดเจนว่�สิ่งไหนถูก
สิง่ไหนผดิ	สิง่ไหนทำ�ไดส้ิง่ไหนทำ�ไมไ่ด	้สิง่ไหนคอืประโยชนส่์วนตนส่ิงไหนคอืประโยชนส่์วนรวม	ไมน่ำ�ม�
ปะปนกัน	ไมน่ำ�บคุล�กรหรอืทรพัยส์นิของร�ชก�รม�ใชเ้พือ่ประโยชนส์ว่นตน	ไมเ่บยีดบงัร�ชก�ร	เหน็แก่
ประโยชนส์ว่นรวมหรอืของหน่วยง�นเหนือกว่�ประโยชนข์องสว่นตน	เครอืญ�ต	ิและพวกพอ้ง	ไมแ่สวงห�
ประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�ร	ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่	กรณีเกิด
ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

๕. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
	 หลกัคิดก�รแยกประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส่์วนรวมอย�่งเด็ดข�ด	ดังกล่�วนี	้สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบตัขิองเจ�้หน�้ทีข่องรฐั	ต�มประมวลจรยิธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน	ขอ้	๕	ทีก่ำ�หนดใหเ้จ้�หน�้ที่
ของรัฐต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่	และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศช�ติ	
เหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน	โดยอย่�งน้อยต้องว�งตน	ดังนี้
	 	 (๑)	 ไมน่ำ�คว�มสมัพนัธ์สว่นตวัทีต่นมต่ีอบคุคลอืน่	ไมว่�่จะเปน็ญ�ติพ่ีนอ้ง	พรรคพวก	
เพือ่นฝงู	หรอืผูม้บีญุคณุสว่นตวั	ม�ประกอบก�รใช้ดลุพนิจิใหเ้ปน็คณุหรอืเปน็โทษแกบ่คุคลนัน้หรือปฏบิตัิ
ต่อบุคคลนั้นต่�งจ�กบุคคลอื่นเพร�ะชอบหรือชัง
	 	 (๒)	 ไม่ใช้เวล�ร�ชก�ร	เงิน	ทรัพย์สิน	บุคล�กร	บริก�ร	หรือสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก
ของท�งร�ชก�รไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตโดยชอบด้วยกฎหม�ย
	 	 (๓)		 ไม่กระทำ�ก�รใด	หรือดำ�รงตำ�แหน่ง	หรือปฏิบัติก�รใดในฐ�นะส่วนตัว	ซึ่งก่อให้
เกิดคว�มเคลือบแคลงหรือสงสัยว่�จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในคว�มรับผิดชอบของหน้�ที่	
ในกรณมีีคว�มเคลอืบแคลงหรือสงสยั	ใหข้้�ร�ชก�รผูน้ัน้ยติุก�รกระทำ�ดังกล�่วไว้ก่อนแลว้แจง้ใหผู้บ้งัคับ
บัญช�	หัวหน้�ส่วนร�ชก�ร	และคณะกรรมก�รจริยธรรมพิจ�รณ�	เมื่อคณะกรรมก�รจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประก�รใดแล้วจึงปฏิบัติต�มนั้น

ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”

Vs

ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
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	 	 (๔)	 ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยง�นโดยตรงหรือหน้�ที่อื่นในร�ชก�ร
รฐัวสิ�หกจิ	องคก์�รมห�ชน	หรือหน่วยง�นของรัฐ	ข�้ร�ชก�รต้องยดึถอืประโยชนข์องท�งร�ชก�รเปน็หลัก 
ในกรณีท่ีมีคว�มขัดแย้งระหว่�งประโยชน์ของท�งร�ชก�รหรือประโยชน์ส่วนรวม	กับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม	อันจำ�เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ข�ด	ต้องยึดประโยชน์ของท�งร�ชก�รและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำ�คัญ
	 นอกจ�กนี้	 ยังสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้�หน้�ท่ีของรัฐในระดับส�กล	 ซ่ึงองค์กรใน
ระดบัส�กลต�่งก็ให้คว�มสำ�คญั	ดงัจะเห็นไดจ้�กจรรย�บรรณส�กลสำ�หรบัเจ�้หน�้ท่ีของรฐั	ต�มประก�ศ
ขององคก์�รสหประช�ช�ต	ิและอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว�่ด้วยก�รต่อต้�นก�รทจุริต	(United	Nations	
Convention	Against	Corruption	-	UNCAC)	ค.ศ.	๒๐๐๓	ที่กำ�หนดให้ก�รแยกเรื่องส่วนตัวออกจ�ก
ตำ�แหนง่หน�้ทีเ่ปน็ม�ตรฐ�นคว�มประพฤตสิำ�หรบัเจ�้หน�้ทีข่องรฐัในก�รปฏบิตังิ�นของรฐัแตล่ะรฐั	และ
ระหว่�งรัฐ
 จรรยาบรรณระหว่างประเทศสำาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
	 จรรย�บรรณระหว่�งประเทศสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ของรัฐ	 ที่ระบุในภ�คผนวกของมติ
สหประช�ช�ติ	ครั้งที่	๕๑/๕๙	เมื่อวันที่	๑๒	ธันว�คม	๑๙๙๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	
  - ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
	 	 (๑)	 เจ�้หน�้ทีข่องรฐัไมพ่งึใช้อำ�น�จในตำ�แหนง่หน�้ทีข่องตนในก�รแสวงห�
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ท�งก�รเงินอันไม่สมควรสำ�หรับตนหรือสม�ชิกในครอบครัว	
ไมพ่งึประกอบธรุกรรมเข�้รบัตำ�แหนง่หรอืหน�้ทีห่รือมีผลประโยชนท์�งก�รเงนิ	ก�รค�้	หรือผลประโยชน์
อ่ืนใดในทำ�นองเดยีวกนัซึง่ขดักับตำ�แหนง่	บทบ�ทหน�้ที	่หรอืก�รปฏบิติัในตำ�แหนง่	หรอืบทบ�ทหน�้ทีน่ัน้
	 	 (๒)	 เจ้�หน้�ท่ีของรัฐ	 ต�มขอบเขตที่กำ�หนดโดยตำ�แหน่งหน้�ที่ของตนภ�ยใต้
กฎหม�ยหรือนโยบ�ยในก�รบริห�ร	 พึงแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ท�งธุรกิจ	 ก�รค้�	 และก�รเงิน	 หรือ
กจิก�รอนัทำ�เพือ่ผลตอบแทนท�งก�รเงนิ	ซึง่อ�จก่อใหเ้กดิผลประโยชนขั์ดกันได้ในสถ�นก�รณท่ี์มโีอก�ส
จะเกิดหรอืท่ีดเูหมอืนว�่ไดเ้กดิกรณผีลประโยชนข์ดักนัขึน้ระหว�่งหน�้ทีแ่ละผลประโยชนส์ว่นตนของ
เจ�้หน้�ที่ของรัฐผู้ใด	เจ้�หน้�ที่ของรัฐผู้นั้นพึงปฏิบัติต�มม�ตรก�รที่กำ�หนดไว้เพื่อลดหรือขจัด
ซึ่งผลประโยชน์ขัดกันนั้น
	 	 (๓)	 เจ�้หน้�ทีข่องรัฐไมพึ่งใชเ้งิน	ทรพัย์สนิ	บรกิ�ร	หรือข้อมูลซึง่ไดม้�จ�กก�รปฏบัิตงิ�น	
หรอืเปน็ผลม�จ�กก�รปฏิบัตงิ�น	เพือ่กจิก�รอ่ืนใดโดยไมเ่กีย่วขอ้งกบัง�นในตำ�แหนง่หน�้ท่ีโดยไมส่มควร
อย่�งเด็ดข�ด
	 	 (๔)	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐ	พึงปฏิบัติม�ตรก�รซึ่งกำ�หนดโดยกฎหม�ยหรือนโยบ�ย
ในก�รบริห�ร	 เพื่อมิให้ผลประโยชน์จ�กตำ�แหน่งหน้�ท่ีเดิมของตนโดยไม่สมควรเมื่อพ้นจ�กตำ�แหน่ง
หน้�ที่ไปแล้ว
  - การรับของขวัญหรือของกำานัล
  (๕)	 เจ้�หน้�ที่ของรัฐไม่พึงเรียกร้อง	หรือรับของขวัญหรือของกำ�นัลอื่นไม่ว่�ท�งตรง
หรือท�งอ้อม	ซึ่งอ�จมีอิทธิพลต่อก�รปฏิบัติง�นต�มบทบ�ท	ก�รดำ�เนินง�นต�มหน้�ที่หรือก�รวินิจฉัย
ของตน
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๖. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

 สังคมโลกสมัยก่อน : ยุค Analog   สังคมโลกสมัยใหม่ : ยุค Digital

ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

ระบบอุปถัมภ์
นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่ยอมรับกับคำาพูดที่ว่า
“ทุจริตบ้างไม่เป็นไร ถ้าเราได้ประโยชน์”

เห็นประโยชน์สาธารณะ
มาก่อนประโยชน์ส่วนตน

ไม่สามารถแยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้

ประโยชน์ทับซ้อน/สินบน/ทุจริต
คอร์รัปชัน
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คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสอง

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ

คิดฐานสิบ
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-	คิดก่อนทำ�	(ก่อนกระทำ�ก�รทุจริต)	

-	คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศช�ติ	(คว�มเสียห�ยที่

		เกิดขึ้นกับประเทศในทุก	ๆ	ด้�น)

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

-	คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	(จะต้องอยู่กับ

		คว�มเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออกและติดคุก)

-	คิดถึงคนรอบข้�ง	(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)

-	คิดอย่�งมีสติสัมปชัญญะ

-	คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

		ออกจ�กกันอย่�งชัดเจน

-	คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้�ที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจ�กกัน

-	คดิท่ีจะไม่นำ�ประโยชนส่์วนตนกับประโยชนส่์วนรวมม�ปะปนกัน 

		ม�ก้�วก่�ยกัน

-	คิดที่จะไม่เอ�ประโยชน์ส่วนรวมม�เป็นประโยชน์ส่วนตน	

-	คิดที่จะไม่เอ�ผลประโยชน์ส่วนรวมม�ตอบแทนบุญคุณ

		ส่วนตน	

-	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมม�กกว่�ประโยชน์ส่วนตน	

		เครือญ�ติ	และพวกพ้อง

- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ 

-	คดิแบบพอเพยีง	ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง	ไมเ่บยีดเบยีนผู้อืน่	และ

ไม่เบียดเบียนประเทศช�ติ

-	คิดอย่�งรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ที่	กฎระเบียบ

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

คิดดี

คิดเป็น

คิดได้

คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต



หลักสูตรโค้ชเพื่อการรู้คิดต้านทุจริต 71

บรรณานุกรม

กำ�ชัย	จงจักรพันธ์.	(ม.ป.ป.).	การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา ๑๐๐ พ.ร.บ. ป.ป.ช. นนทบุรี:		

							สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ.	ม.ป.ท.:	ม.ป.พ.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑.			

							(ม.ป.ป.).	ม.ป.ท.:	ม.ป.พ.

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.	สืบค้นเมื่อ	๑๖	กุมภ�พันธ์	๒๕๖๐,	

							จ�ก	https://www.nacc.go.th/	more_news.php?cid=36

สุทธินันท์	ส�ริม�น.	(๒๕๕๒).	การกำาหนดตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดำาเนินกิจการอัน

       เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ 

       พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒.	

							(วิทย�นิพนธ์ปริญญ�มห�บัณฑิต,	ภ�ควิช�นิติศ�สตร์	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย).	

สุวรรณ�	ตุลยวศินพงศ์	และคณะ.	(๒๕๔๖).	รายงานผลการวิจัยเรื่องความขัดแย้งระหว่างผล

       ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม.	กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.	(๒๕๕๘).	คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใส

       ของส่วนราชการ.	กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน.

สำ�นกัง�นปลดักระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดล้อม.	(ม.ป.ป.)	คูม่อืการปอ้งกันผลประโยชนท์บัซอ้น.	

							กรุงเทพฯ:	สำ�นักง�นปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม.

สำ�นักง�นปลดักระทรวงพ�ณชิย.์	(๒๕๕๙).	คูม่อืการปอ้งกันผลประโยชนท์บัซอ้น.	กรงุเทพฯ:	สำ�นกัง�น

							ปลัดกระทรวงพ�ณิชย์.		

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข.	(๒๕๕๙).คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.	กรุงเทพฯ:	

							สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข.

สำ�นกัง�นปลดัสำ�นกัน�ยกรัฐมนตรี.	(๒๕๖๐).	คูมื่อปอ้งกนัผลประโยชนท์บัซอ้น.	กรงุเทพฯ:	ศนูยป์ฏบิติัก�ร

							ต่อต้�นก�รทุจริต	(ศปท.).	

หนังสือชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ ๓.	(ม.ป.ป).	ม.ป.ท.:	ม.ป.พ.








