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จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างทัศนคติ
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จ�านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง

เรื่อง    การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

สาระส�าคัญ

	 ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย	 แนวคิด	 ความส�าคัญ	 รูปแบบ	 กฎ	 ระเบียบ	 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม	

วัตถุประสงค	์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

	 1.	 มีความรู้	 ความเข้าใจในความหมายและความส�าคัญของการขัดกัน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ส่วนรวมตาม	กฎ	ระเบยีบ	และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 สามารถวิเคราะห์	 แยกแยะ	 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

	 3.	 สามารถสร้างนวัตกรรม	 ผลงานการแยกแยะเกี่ยวกับผลประโยชน ์

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้

	 4.	 มีเจตคติที่ดี	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

ขอบเขตเนื้อหา 

	 ความหมายและความส�าคญัของการขัดกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวมตาม	กฎ	ระเบียบ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	วิเคราะห์	แยกแยะ	

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับ

การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้อื่น	
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วิธีการฝึกอบรม

	 1.	 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง/บุคคลต้นแบบ	ถ่ายทอดประสบการณ์ในการ

ท�างาน

	 2.	 ศึกษากรณตีวัอย่างเกีย่วกบัคดทีจุรติอนัเนือ่งมาจากการขดักนัระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

	 3.	 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและการน�าเสนอ

สื่อการเรียนรู้

	 1.	 กรณีตัวอย่าง

	 2.	 โจทย์สัมมนา/บ่งการ

	 3.	 เอกสารประกอบการอบรม

	 4.	 สื่อเทคโนโลยี/สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อวีดิทัศน์	ส�านักงาน	ป.ป.ช.

การวัดและประเมินผล

	 1.	 ประเมินจากชิ้นงานและผลงาน

	 2.	 ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท�างานกลุ่ม

	 3.	 ประเมินจากการน�าเสนอผลงาน
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เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาที่ ๑ : เรือ่ง การคดิแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 

  ส่วนรวม

จ�านวนชั่วโมง : 3 ชั่วโมง 

รายละเอียดเนื้อหา

๑. สาเหตุของการทุจริตและทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย
	 การทุจริตเป็นหนึ่งในประเด็นที่ทั่วโลกแสดงความกังวล	 อันเนื่องมาจากเป็น
ปัญหาที่มีความซับซ้อน	 ยากต่อการจัดการและเก่ียวข้องกับทุกภาคส่วน	 เป็นที่
ยอมรับกันว่าการทุจริตนั้นมีความเป็นสากล	เพราะมีการทุจริตเกิดขึ้นในทุกประเทศ	
ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	 การทุจริตเกิดขึ้นท้ังใน 
ภาครัฐและภาคเอกชน	 หรือแม้กระทั่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไรหรือองค์กร 
เพือ่การกศุล	ในปัจจบุนัการกล่าวหาและการฟ้องร้องคดกีารทจุรติยงัมีบทบาทส�าคญั
ในด้านการเมืองมากกว่าช่วงที่ผ่านมา	 รัฐบาลในหลายประเทศมีผลการปฏิบัติงาน 
ที่ไม่โปร่งใสเท่าท่ีควร	 องค์กรระดับโลกหลายองค์กรเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องมาจาก
เหตุผลด้านความโปร่งใส	 ส่ือมวลชนทั่วทั้งโลกต่างเฝ้ารอที่จะได้น�าเสนอข่าวอ้ือฉาว 
และการประพฤตผิดิจรยิธรรมด้านการทจุรติ	โดยเฉพาะบคุคลซึง่ด�ารงต�าแหน่งระดบัสงู 
ต่างถูกเฝ้าจับจ้องว่าจะถูกสอบสวนเมื่อใด	 อาจกล่าวได้ว่าการทุจริตเป็นหนึ่ง 
ในปัญหาใหญ่ที่จะขัดขวางการพัฒนาประเทศให้เป็นรัฐสมัยใหม่	 ซึ่งต่างเป็นที่ทราบ
กันดีว่าการทุจริตควรเป็นประเด็นแรกๆ	ที่ควรให้ความส�าคัญในวาระของการพัฒนา
ประเทศของทุกประเทศ	
	 เห็นได้ชัดว่าการทุจริตส่งผลกระทบอย่างมากกับการพัฒนาประเทศ	 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศท่ีก�าลังพัฒนา	 เช่นเดียวกันกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค
เอเชยีแปซฟิิกกม็คีวามกงัวลในปัญหาการทจุรติด้วยเช่นเดียวกนั	โดยเหน็พ้องต้องกนัว่า 
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ที่ก�าลังขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และสังคม 
ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่	และควรเป็นปัญหาที่ควรจะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด
	 การทุจริตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในประเทศที่มีสถานการณ์	 ดังต่อไปนี	้ 
1)	 มีกฎหมาย	 ระเบียบ	 หรือข้อก�าหนดจ�านวนมากที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการ 
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ทางธุรกิจ	 ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะท�าให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือก�าไรส่วนเกินทางเศรษฐกิจ	
และโดยเฉพาะอย่างย่ิงหากมาตรการหรอืข้อก�าหนดดงักล่าวมีความซบัซ้อน	คลมุเครือ	
เลือกปฏิบัติ	เป็นความลับหรือไม่โปร่งใส	
	 2)	 เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจมีสิทธิ์ขาดในการใช้ดุลยพินิจ	 ซึ่งให้อิสระในการ
เลือกปฏิบัติเป็นอย่างมากว่าจะเลือกใช้อ�านาจใด	กับใครก็ได้	
	 3)	 ไม่มกีลไกทีมี่ประสทิธิภาพหรือองค์กรทีม่หีน้าทีค่วบคมุดูแลและจดัการ
ต่อการกระท�าใดๆ	ของเจ้าหน้าทีท่ีม่อี�านาจโดยเฉพาะอย่างยิง่	ประเทศทีก่�าลงัพัฒนา	 
การทจุรติมีแนวโน้มทีจ่ะเกิดขึน้ได้อย่างมาก	โดยไม่ใช่เพยีงเพราะว่าลกัษณะประชากรนัน้ 
แตกต่างจากภมูภิาคอืน่ทีพ่ฒันาแล้ว	หากแต่เป็นเพราะกลุม่ประเทศทีก่�าลงัพฒันานัน้ 
มีปัจจยัภายในต่างๆ	ทีเ่อือ้หรือสนับสนุนต่อการเกดิการทุจรติ		อาทิ	(1)	แรงขบัเคลือ่น 
ที่อยากมีรายได้เป็นจ�านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน	 ค่าแรงในอัตราที่ต�่า	
หรือมสีภาวะความเสีย่งสูงในด้านต่างๆ	เช่น	ความเจ็บป่วย	อบุตัเิหต	ุหรอืการว่างงาน	 
(2)	 มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เป็นจ�านวนมาก	 
และมกีฎระเบยีบต่างๆ	ทีอ่าจน�าไปสูก่ารทจุรติ	(3)	การออกกฎหมายและกระบวนการ
ยตุธิรรมท่ีไม่เข้มแขง็	(4)	กฎหมายและประมวลจรยิธรรมไม่ได้รบัการพฒันาให้ทนัสมยั	
(5)	ประชากรในประเทศยงัคงจ�าเป็นต้องพึง่พาทรพัยากรธรรมชาตอิยูเ่ป็นจ�านวนมาก	
(6)	ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง	และเจตจ�านงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง	ปัจจัย
ต่างๆ	ดังกล่าวจะน�าไปสู่การทุจริต	ไม่ว่าจะเป็นทุจริตระดับบนหรือระดับล่างก็ตาม	
	 ซึ่งผลที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดเจนมีด้วยกันหลายประการ	 เช่น	การทุจริต 
ท�าให้ภาพลักษณ์ของประเทศด้านความโปร่งใสนั้นเลวร้ายลง	 การลงทุน 
ในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง	 ส่งผลกระทบท�าให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจลดน้อยลงไปด้วยเช่นกัน	 หรือการทุจริตท�าให้เกิดช่องว่าง 
ของความไม่เท่าเทียมที่กว้างขึ้นของประชากรในประเทศหรืออีกนัยหนึ่งคือระดับ 
ความจนนั้นเพิ่มสูงขึ้น	 ในขณะที่กลุ่มคนรวยกระจุกตัวอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ	 กลุ่มเดียว	
นอกจากนี	้การทจุรติยงัท�าให้การสร้างและปรบัปรงุสาธารณปูโภคต่างๆ	ของประเทศนัน้
ลดลงทัง้ในด้านปริมาณและคณุภาพ	รวมทัง้ยงัอาจน�าพาประเทศไปสูว่กิฤตทิางการเงนิ 
ที่ร้ายแรงได้อีกด้วย	
 การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด (Paradigm Shift)	จึงเป็นเรื่องส�าคัญอย่างมาก	
ต่อการด�าเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต	 ตามค�าปราศรัยของประธานที่ได้กล่าว 
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ต่อทีป่ระชมุองค์การสหประชาชาต	ิณ	นครนวิยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	เมือ่ปี	พ.ศ.	2558	
ความว่า	“การทจุรติเป็นหนึง่ในความท้าทายทีม่คีวามส�าคญัมากในศตวรรษที ่2๑  
ผูน้�าโลกควรจะเพิม่ความพยายามขึน้เป็นสองเท่าทีจ่ะสร้างเครือ่งมอืทีม่คีวามเข้มแขง็ 
เพ่ือร้ือระบบการทจุรติทีซ่่อนอยูอ่อกให้หมด และน�าทรพัย์สนิกลบัคนืให้กับประเทศ  
ต้นทางท่ีถูกขโมยไป…”	 ทั้งนี้	 ไม่เพียงแต่ผู้น�าโลกเท่านั้นที่ต้องจริงจังมากขึ้น 
กับการต่อต้านการทุจริต	 เราทุกคนในฐานะประชากรโลกก็มีความจ�าเป็นที่จะต้อง 
เอาจรงิเอาจงักบัการต่อต้านการทจุรติเช่นเดยีวกนั	โดยทัว่ไปอาจมองว่าเป็นเร่ืองไกลตวั		 
แต่แท้ทีจ่ริงแล้วการทจุริตนัน้เป็นเร่ืองใกล้ตวัทกุคนในสงัคมมาก	การเปลีย่นแปลงระบบ 
วธิกีารคดิเป็นเร่ืองส�าคญั	หรอืความสามารถในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
ออกจากประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม	 ต้องมี 
ความตระหนักได้ว่าการกระท�าใดเป็นการล่วงล�้าสาธารณประโยชน์	 การกระท�าใด	 
เป็นการกระท�าที่อาจเกิดการทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม	 ต้องค�านึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นอันดับแรกก่อนที่จะค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง
	 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมาส่งผลเสีย 
ต่อประเทศอย่างมหาศาล	 และเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	 
รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นการทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน	 อาทิ	 การรับสินบน	 
การจดัซือ้จัดจ้าง	ในปัจจบุนัได้ปรบัเปลีย่นเป็นการทจุรติทีซ่บัซ้อนมากขึน้	ตวัอย่างเช่น	
การทุจรติโดยการท�าลายระบบการตรวจสอบการใช้อ�านาจรฐั	การกระท�าทีเ่ป็นการขดักนั 
แห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน	และการทุจริตเชิงนโยบาย	
	 ประเทศไทยมคีวามพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 
ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือกลไก	 และก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการปฏิบัติงาน 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	เริม่ตัง้แต่ช่วงปี	พ.ศ.	2551	จนถงึปัจจบุนั	 
การด�าเนนิงานได้สร้างความต่ืนตัวและเข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปราม														
การทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน	 จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง 
ปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม		
	 ส�าหรับประเทศไทยได้ก�าหนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
วัฒนธรรม	และความรนุแรง	รวมถงึการสร้างความตระหนกัในการประพฤติปฏบิตัติน 
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ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม	ทั้งนี้	ส�านักงาน	ป.ป.ช.	ในฐานะองค์กรหลัก	 
ด้านการด�าเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 รวมท้ังบูรณาการการท�างาน
ด้านการต่อต้านการทุจริตเข้ากับทุกภาคส่วน	 ดังนั้น	 สาระส�าคัญที่มีความเชื่อมโยง 
กับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ส�านักงาน	ป.ป.ช.	มีดังนี้	
	 1.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	2560
	 2.	 วาระการปฏิรูปที่	 1	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	
	 3.	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	20	ปี	(พ.ศ.	2560	-	2579)		
	 4.	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560	-	2564) 
	 5.	 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	(Thailand	4.0)	
	 6.	 ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	ระยะที	่3	 
(พ.ศ.	2560	-	2564)	
 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560	ก�าหนดใน
หมวดที	่4	หน้าทีข่องประชาชนชาวไทยว่า	“...บคุคลมหีน้าที	่ไม่ร่วมมอืหรือสนบัสนุน
การทุจริต	 และประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 ถือได้ว่า	 เป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญ 
ได้ก�าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทย
ทุกคน	นอกจากนี้	 ยังก�าหนดชัดเจนในหมวดที่	 5	หน้าที่ของรัฐว่า	 “รัฐต้องส่งเสริม	
สนบัสนนุ	และให้ความรูแ้ก่ประชาชนถงึอันตรายทีเ่กิดจากการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือป้องกนัและขจดัการทจุริต	และประพฤติมชิอบดงักล่าวอย่างเข้มงวด	รวมทัง้กลไก 
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกัน	 เพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน 
การทุจริต	 หรือชี้เบาะแส	 โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ”	 
การบริหารราชการแผ่นดิน	 รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก 
มีประสิทธิภาพ	 ที่ส�าคัญคือ	 ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 
ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�านาจ 
หรือกระท�าการโดยมิชอบ	 แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม	 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรมส�าหรับ 
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เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	 ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	 การที่
รัฐธรรมนูญได้ให้ความส�าคัญต่อการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหาร
บคุคลทีม่คีณุธรรมนัน้	สบืเนือ่งมาจากช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาได้เกิดปัญหาทีเ่ก่ียวข้อง 
กบัการบรหิารบคุคล	มกีารโยกย้าย	แต่งตัง้ทีไ่ม่เป็นธรรม	บงัคับหรอืชีน้�าให้ข้าราชการหรอื 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัปฏบิตังิานโดยไม่ยดึมัน่ในหลกัผลประโยชน์แห่งรฐั	รวมถึงการมุง่เน้น
การแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนเองรวมถงึพวกพ้อง	รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	 
พุทธศักราช	 2560	 จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการ
สร้างประสทิธิภาพในระบบการบรหิารงานราชการแผ่นดิน	เจ้าหน้าทีข่องรฐัต้องยดึมัน่ 
ในหลักธรรมาภิบาล	และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่ก�าหนดเอาไว้
 2. วาระการปฏิรูปท่ี ๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบของสภาปฏริปูแห่งชาต	ิสภาปฏริปูแห่งชาตใินฐานะองค์กรทีม่บีทบาท
และอ�านาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก	 และปฏิบัติงานด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	
ได้มข้ีอเสนอเพือ่ปฏริปูด้านการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ	 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ	มีประสิทธิภาพ	ยั่งยืน	เป็นรูปธรรม	ปฏิบัติได้	 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย	 โดยเสนอให้มียุทธศาสตร ์
การแก้ไขปัญหา	3	ยทุธศาสตร์	ประกอบด้วย		(1)	ยทุธศาสตร์การปลกูฝัง	“คนไทยไม่โกง” 
เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตส�านึก	 สร้างจิตส�านึกที่ตัวบุคคล	 รับผิดชอบชั่วดี	 อะไรควรท�า 
อะไรไม่ควรท�า	 มองว่าการทุจริตเป็นเร่ืองน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคม 
และสงัคมไม่ยอมรบั	(2)	ยทุธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสงัคมธรรมาภบิาล	
เพ่ือเป็นระบบป้องกันการทุจริต	 เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วน 
ในสังคม	 (3)	 ยุทธศาสตร์การปราบปราม	 เพ่ือปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการ 
ต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ	 ให้สามารถเอาตัวผู้กระท�าความผิดมาลงโทษได้	
ซึ่งจะท�าให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระท�าการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
 3. ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - 2579)	สภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศได้ก�าหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ	 มีผลบังคับภายในปี	 
พ.ศ.	 2559	 หรือภายในรัฐบาลนี้	 และก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
น�ายทุธศาสตร์ชาต	ิยทุธศาสตร์ด้านต่างๆ	แผนพฒันาด้านต่างๆ	มาเป็นแผนแม่บทหลกั 
ในการก�าหนดแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ	 ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว 
เป็นยทุธศาสตร์ทีย่ดึวตัถปุระสงค์หลักแห่งชาตเิป็นแม่บทหลกั	ทศิทางด้านการป้องกนั
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และปราบปรามการทุจริต	 การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหาร
ราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกก�าหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ	
	 สภาขบัเคลือ่นการปฏรูิปแห่งชาติ	วางกรอบยทุธศาสตร์ชาต	ิในระยะ	20	ปี	 
โดยมกีรอบวสิยัทศัน์	“ประเทศไทยมคีวามม่ันคง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	เป็นประเทศพฒันาแล้ว	 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	 คติพจน์ประจ�าชาติว่า	
“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	ประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ความมั่นคง	 
ยุทธศาสตร์ที่ 2	การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ที่ 3	การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน	 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทยีมกนัทางสงัคม	ยทุธศาสตร์ท่ี 5	การสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม	และยทุธศาสตร์ที ่6	การปรบัสมดลุและพัฒนาการบรหิารจัดการภาครฐั	 
ในยุทธศาสตร์ที่	 6	 ได้ก�าหนดกรอบแนวทางท่ีส�าคัญ	 6	 แนวทาง	 ประกอบด้วย	 
(1)	การปรบัปรงุการบรหิารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครฐั	(2)	การพฒันาระบบ	 
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	 (3)	 การปรับปรุงบทบาท	 ภารกิจ	 
และโครงสร้างของหน่วยงานภาครฐัให้มขีนาดทีเ่หมาะสม	(4)	การวางระบบบรหิารงาน 
ราชการแบบบูรณาการ	 (5)	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ	 (6)	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
(7)	 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 ระเบียบ	 และข้อบังคับให้มีความชัดเจน	 ทันสมัย	 
เป็นธรรม	 และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ	 ตลอดจน
พฒันาหน่วยงานภาครฐัและบคุลากรทีม่หีน้าทีเ่สนอความเหน็ทางกฎหมายให้มศีกัยภาพ
 4. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่๑2 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ก�าหนดในยุทธศาสตร์ที่	 6	 	 การบริหารจัดการภาครัฐ	 การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	 ในยุทธศาสตร์นี้ได้ก�าหนดกรอบ	
แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน	 มุ่งเน้นการส่งเสริม	 
และพัฒนาปลูกฝังค่านิยม	 วัฒนธรรม	 วิธีคิด	 กระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก	 
มีความรู้เท่าทัน	 มีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ	 รวมท้ังสนับสนุนทุกภาคส่วน	 
ในสงัคมได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ	และมุง่เน้นให้เกดิ 
การส่งเสรมิธรรมาภบิาลในภาคเอกชน	เพือ่เป็นการตดัวงจรการทจุรติระหว่างนกัการเมอืง	 
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ข้าราชการ	 และนักธุรกิจออกจากกัน	 ทั้งนี้	 การบริหารงานของส่วนราชการต้องมี 
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้
 5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื (Thailand 4.0) 
เป็นโมเดลทีน้่อมน�าหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาเป็นแนวคดิหลกัในการบรหิาร
ประเทศ	ถอดรหัสออกมาเป็น	2	ยุทธศาสตร์ส�าคัญ	คือ	(1)	การสร้างความเข้มแข็ง 
จากภายใน	 (Strength	 From	Within)	 และ	 (2)	 การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก 
ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	Thailand	4.0	เน้นการปรับเปลี่ยน	 
4	ทศิทางและเน้นการพฒันาทีส่มดลุใน	4	มติ	ิมติทิีห่ยบิยก	คอื	การยกระดบัศักยภาพและ
คณุค่าของมนษุย์	(Human	Wisdom)	ด้วยการพฒันาคนไทยให้เป็น	“มนษุย์ทีส่มบรูณ์”	 
ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศ	 การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจ	 บ่มเพาะ 
ความคิดสร้างสรรค์	 ปลูกฝังจิตสาธารณะ	 ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
มีความซื่อสัตย์	สุจริต	มีวินัย	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีความรับผิดชอบ	 เน้นการสร้าง 
คณุค่าร่วม	และค่านิยมท่ีด	ีคอื	สงัคมท่ีมีความหวงั	(Hope)	สังคมทีเ่ป่ียมสุข	(Happiness)	 
และสังคมที่มีความสมานฉันท์	(Harmony)	
 6. ยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่3  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก�าหนดวิสัยทัศน์	 “ประเทศไทยใสสะอาด	 ไทยทั้งชาติ 
ต้านทุจริต”	 (Zero	 Tolerance	 &	 Clean	 Thailand)	 ก�าหนดยุทธศาสตร์หลัก 
ออกเป็น	6	ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญ	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	1	สร้างสังคมที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต	เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ	 
“ไม่ทนต่อการทจุรติ”	โดยเริม่ตัง้แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม	สร้างวัฒนธรรม
ต่อต้านการทุจริต	 ปลูกฝังความพอเพียง	 มีวินัย	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีจิตสาธารณะ	 
จติอาสา	และความเสยีสละเพือ่ส่วนรวม	ปลกูฝังความคดิแบบดจิิทลั	(Digital	Thinking)	 
ให้สามารถคดิแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	และประยกุต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
	 สาระส�าคญัทัง้	6	ด้านดงักล่าว	จะเป็นเครือ่งมอืชีน้�าทศิทางการปฏบิตังิาน 
และการบูรณาการด้านต่อต้านการทุจริตของประเทศ	 โดยมีส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 
เป็นองค์กรหลกัในการบรูณาการงานของภาคส่วนต่างๆ	เข้าด้วยกนั	และเพ่ือให้เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน
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2. ทฤษฎี ความหมาย และรูปแบบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
    กับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests)
	 ค�าว่า	Conflict	of	 Interests	มีผู้ให้ค�าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย	
เช่น	“การขดักนัแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม”	หรอื	“การขดักนั 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	หรอื	“การขดักนัระหว่างผลประโยชน์ 
สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนตน”	หรือ	“ประโยชน์ทับซ้อน”	หรือ	“ผลประโยชน์
ทับซ้อน”	หรือ	“ผลประโยชน์ขัดกัน”	หรือบางท่านแปลว่า	“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”	
หรือ	“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์”
	 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	 หรือที่เรียกว่า	
Conflict	of	Interests	นัน้	กม็ลีกัษณะท�านองเดียวกนักบักฎศลีธรรม	ขนบธรรมเนยีม
จารีตประเพณี	 หลักคุณธรรมจริยธรรม	 กล่าวคือ	 การกระท�าใดๆ	 ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม	เป็นสิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง	ไม่ควรจะกระท�า	
แต่บุคคลแต่ละคน	แต่ละกลุ่ม	แต่ละสังคม	อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกนัไป	หรอืเมือ่เห็นว่าเป็นการขดักนัแล้ว
ยงัอาจมรีะดบัของความหนกัเบาแตกต่างกนั	อาจเหน็แตกต่างกนัว่าเรือ่งใดกระท�าได้ 
กระท�าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก	 และในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่อง	 บางคน 
อาจเห็นว่าไม่เป็นไร	 เป็นเรื่องเล็กน้อยหรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่	 ต้องถูกประณาม	
ต�าหนิ	ติฉิน	นินทา	ว่ากล่าว	ฯลฯ	แตกต่างกันตามสภาพของสังคม
	 โดยพื้นฐานแล้ว	 เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืน	 แต่เนื่องจาก 
มีการฝ่าฝืนกันมากขึ้นและบุคคลผู ้ฝ ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอาย 
ต่อการฝ่าฝืนนัน้	สังคมก็ไม่ลงโทษหรอืลงโทษไม่เพียงพอทีจ่ะมผีลเป็นการห้ามการกระท�า 
ดังกล่าว	 และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้	 จึงมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การขัดกันแห่งผลประโยชน์มากข้ึนๆ	 และเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้น 
ตามล�าดับ
	 คู่มือการปฏิบัติส�าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อมิให้ด�าเนินกิจการที่เป็น 
การขัดกัน	ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ได้ให้ความหมายไว้	ดังนี้
	 “ประโยชน์ส่วนตน	(Private	Interests)”	คอื	การทีบ่คุคลทัว่ไปในสถานะ
เอกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชนได้ท�ากิจกรรมหรือได้กระท�าการต่างๆ	 
เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 ครอบครัว	 เครือญาติ	 พวกพ้อง	 หรือของกลุ่มในสังคม 
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๑3การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ที่มีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	 การประกอบอาชีพ	 การท�าธุรกิจ	 การค้า	 
การลงทุน	เพื่อหาประโยชน์ในทางการเงินหรือในทางธุรกิจ	เป็นต้น
	 “ประโยชน์ส่วนรวมหรอืประโยชน์สาธารณะ	(Public	Interests)”	คือ	การที ่
บคุคลใดๆ	ในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	(ผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืง	ข้าราชการ	
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานของรัฐ)	 ได้กระท�าการใดๆ	
ตามหน้าที่หรือได้ปฏิบัติหน้าท่ีอันเป็นการด�าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยกออกมา 
จากการด�าเนินการตามหน้าท่ีในสถานะของเอกชน	 การกระท�าการใดๆ	 ตามหน้าที ่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	
หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ	 การท�าหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจึงมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอ�านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย	 และจะมีรูปแบบ 
ของความสัมพันธ์หรือมีการกระท�าในลักษณะต่างๆ	 กัน	 ที่เหมือนหรือคล้ายกับ 
การกระท�าของบุคคลในสถานะเอกชน	เพียงแต่การกระท�าในสถานะที่เป็นเจ้าหน้าที่
ของรฐักบัการกระท�าในสถานะเอกชนจะมคีวามแตกต่างกนัทีว่ตัถปุระสงค์	เป้าหมาย
หรือประโยชน์สุดท้ายที่แตกต่างกัน
	 “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ทบัซ้อน	(Conflict	of	Interests)”	คอื	การทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการใดๆ	 
หรือด�าเนินการในกิจการสาธารณะที่เป็นการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ 
หรือความรับผิดชอบในกิจการของรัฐหรือองค์กรของรัฐ	 เพื่อประโยชน์ของรัฐ 
หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้าไป
แอบแฝง	 หรือเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบต่างๆ	 หรือน�าประโยชน์ส่วนตนหรือ 
ความสมัพนัธ์ส่วนตนเข้ามามีอทิธิพลหรอืเกีย่วข้องในการใช้อ�านาจหน้าท่ีหรอืดลุยพินจิ
ในการพิจารณาตดัสนิใจในการกระท�าการใดๆ	หรอืด�าเนนิการดงักล่าวนัน้	เพือ่แสวงหา
ประโยชน์ในทางการเงินหรือประโยชน์อื่นๆ	ส�าหรับตนเองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่าง “การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม” 
“จริยธรรม” และ “การทุจริต”
	 “จริยธรรม”	 เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับ 
การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทจุรติ	การกระท�าใด 
ที่ผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
และการทุจริต	ย่อมเป็นความผิดจริยธรรมด้วย	
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การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม๑4

	 แต่ตรงกนัข้าม	การกระท�าใดทีฝ่่าฝืนจรยิธรรม	อาจไม่เป็นความผดิเก่ียวกับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต	 
เช่น	มีพฤติกรรมส่วนตัวไม่เหมาะสม	มีพฤติกรรมชู้สาว	เป็นต้น

 “จริยธรรม”	 เป็นหลักส�าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติ

 “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม”	เป็นพฤติกรรม
ที่อยู ่ระหว่างจริยธรรมกับการทุจริต	 ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนกระทบ 
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม	ซ่ึงพฤตกิรรมบางประเภทมกีารบญัญัติเป็นความผดิทางกฎหมาย	
มีบทลงโทษชัดเจน	แต่พฤติกรรมบางประเภทยังไม่มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมาย

 “การทจุรติ”	เป็นพฤตกิรรมท่ีฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรง	ถอืเป็นความผดิอย่างชดัเจน	
สงัคมส่วนใหญ่จะมกีารบญัญัตกิฎหมายออกมารองรบั	มบีทลงโทษชดัเจนถอืเป็นความผดิ
ขั้นรุนแรงที่สุดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ปฏิบัติ

 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐทีข่าดจริยธรรมในการปฏิบตัหิน้าที ่โดยเข้าไปกระท�าการใดๆ  
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ถือว่าเจ้าหน้าที ่
ของรฐัผูน้ัน้ขาดความชอบธรรมในการปฏบัิติหน้าที ่และจะเป็นต้นเหตขุองการทุจรติ
ต่อไป”

การทุจริต

Corruption

ผลประโยชน์ทับซ้อน

Conflict of Interests

จริยธรรม

Ethics

➡
➡

➡
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๑5การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมไีด้หลายรูปแบบ
ไม่จ�ากดัอยูเ่ฉพาะในรูปแบบของตวัเงนิหรือทรพัย์สนิเท่านัน้	แต่รวมถงึผลประโยชน์อืน่ๆ	 
ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย	 ทั้งนี้	 John	 Langford	 และ	
Kenneth	 Kernaghan	 ได้จ�าแนกรูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 
และประโยชน์ส่วนรวม	ออกเป็น	7	รูปแบบ	คือ
 ๑. การรบัผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits)	ซึง่ผลประโยชน์ต่างๆ	 
ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน	 ของขวัญ	 การลดราคา	 การรับความบันเทิง	 การรับบริการ	
การรับการฝึกอบรม	 หรือส่ิงอื่นใด	 ในลักษณะเดียวกันนี้	 และผลจากการรับ 
ผลประโยชน์ต่างๆ	นัน้	ได้ส่งผลต่อการตดัสนิใจของเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการด�าเนนิการ 
ตามอ�านาจหน้าที่
 2. การท�าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรอืเป็นคูสั่ญญา (Contracts)  
เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 โดยเฉพาะผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจ	 เข้าไปมีส่วน
ได้เสียในสัญญาท่ีท�ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด	 โดยอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ท�า 
สัญญาเองหรือเป็นของเครือญาติ	 สถานการณ์เช่นนี้เกิดบทบาทที่ขัดแย้ง	 
หรือเรียกได้ว่าเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในเวลาเดียวกัน
 3. การท�างานหลงัจากออกจากต�าแหน่งหน้าทีส่าธารณะหรอืหลงัเกษยีณ  
(Post - employment) เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลาออกจากหน่วยงานของรัฐ 
และไปท�างานในบริษัทเอกชนที่ด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกันหรือบริษัท 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเดิม	 โดยใช้อิทธิพลหรือความสัมพันธ์จากที่เคยด�ารง
ต�าแหน่งในหน่วยงานเดิมนั้น	หาประโยชน์จากหน่วยงานให้กับบริษัทและตนเอง
 4. การท�างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) 
ในรปูแบบนีม้ไีด้หลายลักษณะ	ไม่ว่าจะเป็นการท่ีเจ้าหน้าทีข่องรฐัตัง้บรษิทัด�าเนินธุรกจิ	
ทีเ่ป็นการแข่งขนักบัหน่วยงานหรอืองค์การสาธารณะท่ีตนสังกดั	หรอืการรบัจ้างพเิศษ
เป็นที่ปรึกษาโครงการ	โดยอาศัยต�าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการ
ของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ที่ปรึกษาสังกัดอยู่	
 5. การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) เป็นสถานการณ์ 
ทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัใช้ประโยชน์จากการทีต่นเองรบัรูข้้อมลูภายในหน่วยงาน	และน�าข้อมลู 
นั้นไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง	 อาจจะไปหาประโยชน์โดยการขาย 
ข้อมูลหรือเข้าเอาประโยชน์เสียเอง
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 6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว  
(Using your employer’s property for private advantage) เป็นการที่ 
เจ้าหน้าทีข่องรฐัน�าเอาทรัพย์สินของราชการซึง่จะต้องใช้เพือ่ประโยชน์ของทางราชการ
เท่านั้นไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง	 หรือการใช้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ไปท�างานส่วนตัว
 7. การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพือ่ประโยชน์ทางการเมอืง  
(Pork - barreling)	 เป็นการที่ผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองหรือผู้บริหารระดับสูง
อนุมัติโครงการไปลงพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง	 หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
	 ทัง้นี	้เมือ่พจิารณา	“ร่างพระราชบัญญตัว่ิาด้วยความผดิเกีย่วกบัการขดักัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”	ท�าให้มีรูปแบบเพิ่มเติม 
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก	2	กรณี	คือ
 8. การใช้ต�าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาประโยชน์แก่เครอืญาตหิรอืพวกพ้อง 
(Nepotism)	 หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ	 เป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
ใช้อิทธิพลหรือใช้อ�านาจหน้าที่ท�าให้หน่วยงานของตนเข้าท�าสัญญากับบริษัท 
ของพี่น้องของตน
 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่น (influence)	 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง	 
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�าแหน่งหน้าที่ข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้หยุดท�าการตรวจสอบ
บริษัทของเครือญาติของตน

ตวัอย่างการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์ส่วนรวมในรปูแบบต่างๆ

 ๑. การรับผลประโยชน์ต่างๆ
	 	 1)	 นายสจุรติ	ข้าราชการชัน้ผูใ้หญ่	ได้เดนิทางไปปฏบิตัริาชการในพืน้ท่ี
จังหวดัราชบรุ	ีซึง่ในวนัดงักล่าว	นายรวย	นายก	อบต.	แห่งหนึง่	ได้มอบงาช้างจ�านวนหนึง่คู่ 
ให้แก่	นายสุจริต	เพื่อเป็นของที่ระลึก	
	 	 2)	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน	
เพื่อช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น	ชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ
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	 	 3)	 การทีบ่รษิทัแห่งหนึง่ให้ของขวญัเป็นทองค�ามูลค่ามากกว่า	10	บาท	 
แก่เจ้าหน้าท่ีในปีที่ผ่านมา	 และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณี
พิเศษ	โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น	ๆ	เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก
	 	 4)	 การท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน	 
หรือรฐัวสิาหกจิและได้รบัความบนัเทงิในรปูแบบต่างๆ	จากบรษัิทเหล่านัน้	ซึง่มีผลต่อ
การให้ค�าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะท่ีเป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์
ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ
	 	 5)	 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน	 
เมือ่ต้องท�างานทีเ่ก่ียวข้องกับบริษทัเอกชนแห่งนัน้	ก็ช่วยเหลอืให้บรษิทันัน้ได้รบัสัมปทาน	 
เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา

 2. การท�าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา
		 	 1)	 การทีเ่จ้าหน้าทีใ่นกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างท�าสญัญาให้หน่วยงาน
ต้นสังกดัซ้ือคอมพวิเตอร์ส�านกังานจากบรษิทัของครอบครัวตนเองหรือบริษทัทีต่นเอง
มีหุ้นส่วนอยู่
	 	 2)	 ผู้บริหารหน่วยงานท�าสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัท	 
ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัท	ที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่
	 	 3)	 ผู้บริหารของหน่วยงาน	 ท�าสัญญาจ้างบริษัทที่ภรรยาของตนเอง 
เป็นเจ้าของมาเป็นที่ปรึกษาของหน่วยงาน	
	 	 4)	 ผู้บริหารของหน่วยงาน	 ท�าสัญญาให้หน่วยงานจัดซ้ือที่ดินของ
ตนเองในการสร้างส�านักงานแห่งใหม่	
	 	 5)	 ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี	 ประมูลซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก 
ใกล้กบัศนูย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั 
การเงินในการก�ากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย	 กระทรวงการคลัง	 โดยอดีต
นายกรัฐมนตรซ่ึีงในขณะนัน้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตรใีนฐานะเจ้าพนกังานมหีน้าที่ 
ดูแลกิจการของกองทุนฯ	 ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูล 
ซือ้ท่ีดนิและท�าสญัญาซ้ือขายท่ีดิน	ส่งผลให้เป็นคู่สญัญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสยีในสญัญา
ซือ้ทีด่นิโฉนดแปลงดงักล่าว	อนัเป็นการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัประโยชน์
ส่วนรวมเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	
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 3. การท�างานหลงัจากออกจากต�าแหน่งหน้าทีส่าธารณะหรอืหลงัเกษยีณ
	 	 1)	 อดตีผูอ้�านวยการโรงพยาบาลแห่งหนึง่เพิง่เกษยีณอายรุาชการ	ไปท�างาน 
เป็นที่ปรึกษาในบริษัทผลิตหรือขายยา	 โดยใช้อิทธิพลจากท่ีเคยด�ารงต�าแหน่ง 
ในโรงพยาบาลดงักล่าว	ให้โรงพยาบาลซือ้ยาจากบรษิทัทีต่นเองเป็นท่ีปรึกษาอยู่	พฤติการณ์ 
เช่นนี้มีมูลความผิดทั้งทางวินัยและทางอาญาฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติ 
หรอืละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดในพฤตกิารณ์ทีอ่าจท�าให้ผู้อืน่เชือ่ว่าตนมตี�าแหน่งหรอืหน้าที่	 
ทั้งที่ตนมิได้มีต�าแหน่งหรือหน้าที่นั้น	 เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ 
ด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น
	 	 2)	 การทีผู่บ้รหิารหรอืเจ้าหน้าทีข่ององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสขุภาพ
ออกจากราชการไปท�างานในบริษัทผลิตหรือขายยา
	 	 3)	 การทีผู้่บรหิารหรอืเจ้าหน้าทีข่องหน่วยงานท่ีเกษยีณแล้วใช้อิทธพิล
ที่เคยด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานรัฐ	 รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนท่ีตนเคยติดต่อ
ประสานงาน	โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น
	 	 4)	 การว่าจ้างเจ้าหน้าทีผู่เ้กษยีณมาท�างานในต�าแหน่งเดิมท่ีหน่วยงานเดมิ 
โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

 4. การท�างานพิเศษ
 	 	 1)	 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภาษ	ี6	ส�านกังานสรรพากรจงัหวดัในส่วนภมูภิาค	
ได้จดัตัง้บรษิทัรบัจ้างท�าบญัชแีละให้ค�าปรกึษาเกีย่วกบัภาษีและมีผลประโยชน์เก่ียวข้อง
กับบริษัท	 โดยรับจ้างท�าบัญชีและยื่นแบบแสดงรายการให้ผู้เสียภาษีในเขตจังหวัด 
ทีร่บัราชการอยูแ่ละจงัหวดัใกล้เคยีง	กลบัมพีฤตกิารณ์ช่วยเหลอืผูเ้สยีภาษใีห้เสยีภาษี
น้อยกว่าความเป็นจริงและรับเงินค่าภาษีอากรจากผู้เสียภาษีบางรายแล้ว	 มิได้น�าไป 
ยืน่แบบแสดงรายการช�าระภาษใีห้	พฤตกิารณ์ของเจ้าหน้าทีด่งักล่าว	เป็นการไม่ปฏิบตัิ
ตามข้อบังคับกรมสรรพากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการ	 กรมสรรพากร	 พ.ศ.	 2559	 
ข้อ	9	(7)	(8)	และอาศยัต�าแหน่งหน้าทีร่าชการของตน	หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	เป็นความผดิ 
วินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา	83	(3)	แห่งพระราชบญัญตัริะเบียบข้าราชการพลเรอืน	
พ.ศ.	 2551	 อีกทั้งเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการโดยร้ายแรง	 และปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต	 และยังกระท�าการ 
อันได้ชื่อว่าเป็นผู ้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	 เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 
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ตามมาตรา	 85	 (1)	 และ	 (4)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 

พ.ศ.	2551

	 	 2)	 นิติกรฝ่ายกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง	ส�านักงานสรรพากร

จังหวัดในส่วนภูมิภาคหารายได้พิเศษโดยการเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตของบริษัท

เอกชน	ได้อาศัยโอกาสที่ตนปฏิบัติหน้าที่เร่งรัดภาษีอากรค้างผู้ประกอบการรายหนึ่ง 

หาประโยชน์ให้แก่ตนเองด้วยการขายประกันชีวติให้แก่หุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูป้ระกอบการ 

ดังกล่าว	 รวมทั้งพนักงานของผู้ประกอบการนั้นอีกหลายคน	 ในขณะที่ตนก�าลัง 

ด�าเนนิการเร่งรดัภาษอีากรค้าง	พฤตกิารณ์ของเจ้าหน้าท่ีดงักล่าวเป็นการอาศยัต�าแหน่ง

หน้าท่ีราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง	 เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 

ตามมาตรา	 83	 (3)	 ประกอบมาตรา	 84	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน	พ.ศ.	2551

	 	 3)	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้าง 

เป็นท่ีปรึกษาโครงการ	เพือ่ให้บรษิทัเอกชนทีว่่าจ้างนัน้มคีวามน่าเชือ่ถอืมากกว่าบริษัทคูแ่ข่ง 

	 	 4)		การท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท�างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

อย่างเต็มที่	 แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ	 ที่อยู่นอกเหนืออ�านาจหน้าท่ีท่ีได้รับ 

มอบหมายจากหน่วยงาน

	 	 5)	 การท่ีผู้ตรวจสอบบญัชภีาครัฐรบังานพเิศษเป็นทีป่รกึษา	หรอืเป็น 

ผู้ท�าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 

 5. การรู้ข้อมูลภายใน

	 	 1)	 นายช่าง	 5	 แผนกชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่องค์การโทรศัพท์ 

แห่งประเทศไทย	ได้น�าข้อมลูเลขหมายโทรศพัท์เคลือ่นทีร่ะบบ	470	MHZ	และระบบ

ปลดล็อกไปขายให้แก่ผู้อื่น	จ�านวน	40	หมายเลข	เพื่อน�าไปปรับจูนเข้ากับโทรศัพท์

เคลื่อนที่ที่น�าไปใช้รับจ้างให้บริการโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไป	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 

มีมติชี้มูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 151	 มาตรา	 157	 

และมาตรา	 164	 และมีความผิดวินัย	 ข้อบังคับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการพนักงาน	พ.ศ.	2536	ข้อ	44	และ	46
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การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม20

	 	 2)	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน	 

จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อท่ีดินบริเวณโครงการดังกล่าว	 เพ่ือขายให้กับราชการ 
ในราคาที่สูงขึ้น
	 	 3)	 การทีเ่จ้าหน้าทีห่น่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบ
มาตรฐาน	(Spec)	วสัดอุปุกรณ์ทีจ่ะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม	แล้วแจ้งข้อมลู
ให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก	เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
	 	 4)	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุของหน่วยงานเปิดเผยหรือขายข้อมูลที่ส�าคัญ 
ของฝ่ายที่มายืน่ประมลูไวก้่อนหน้าให้แก่ผู้ประมูลรายอื่นที่ให้ผลประโยชน์	ท�าให้ฝ่าย
ที่มายื่นประมูลไว้ก่อนหน้าเสียเปรียบ

 6. การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
	 	 1)	 คณบดคีณะแพทยศาสตร์	ใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยทจุรติ	ด้วยการสัง่ให้ 
เจ้าหน้าทีน่�าเก้าอีพ้ร้อมผ้าปลอกคุมเก้าอ้ี	เครือ่งถ่ายวิดีโอ	เครือ่งเล่นวดิโีอ	กล้องถ่ายรปู	 
และผ้าเต็นท์	 น�าไปใช้ในงานมงคลสมรสของบุตรสาว	 รวมทั้งรถยนต์	 รถตู้ส่วนกลาง	
เพื่อใช้รับส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี	 และขนย้ายอุปกรณ์ท้ังท่ีบ้านพัก	 และงานฉลอง
มงคลสมรสที่โรงแรม	 ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สินของทางราชการการกระท�าของจ�าเลย 
นับเป็นการใช้อ�านาจโดยทุจริต	 เพื่อประโยชน์ส่วนตนอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ	 
คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ได้ชีม้ลูความผดิวนิยัและอาญา	ต่อมาเรือ่งเข้าสู่กระบวนการในช้ันศาล	 
ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์แล้วเห็นว่าการกระท�าของจ�าเลย	 เป็นการทุจริต	 
ต่อต�าแหน่งหน้าที่ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ	 ท�า	 จัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆ 
ใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยทุจริต	อันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัต ิ
หน้าที่โดยมิชอบ	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	151	และ	157	จึงพิพากษา
ให้จ�าคุก	 5	 ปี	 และปรับ	 20,000	 บาท	 	 ค�าให้การรับสารภาพ	 เป็นประโยชน์ 
แก่การพจิารณาคด	ีลดโทษให้กึง่หนึง่	คงจ�าคกุจ�าเลยไว้	2	ปี	6	เดอืนและปรบั	10,000	บาท 
	 	 2)	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ 
น�าน�้ามันในรถยนต์ไปขายและน�าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัว	 ท�าให้ส่วนราชการต้องเสีย 
งบประมาณเพ่ือซือ้น�า้มนัรถมากกว่าทีค่วรจะเป็น	พฤตกิรรมดังกล่าวถอืเป็นการทจุรติ	
เป็นการเบยีดบงัผลประโยชน์ของส่วนรวมเพือ่ประโยชน์ของตนเอง	และมคีวามผิดฐาน 
ลักทรัพย์	ตามประมวลกฎหมายอาญา
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2๑การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

	 	 3)	 การทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐั	ผูม้อี�านาจอนมัุตใิห้ใช้รถราชการหรอืการเบิกจ่าย 
ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง	น�ารถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
	 	 4)	 การท่ีเจ้าหน้าทีร่ฐั	น�าวสัดคุรุภณัฑ์ของหน่วยงานมาใช้ทีบ้่านหรอืใช้ 
โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตนหรือน�ารถส่วนตนมาล้างที่หน่วยงาน

 7. การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตัง้เพือ่ประโยชน์ในทางการเมอืง 
		 	 1)	 นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบลแห่งหนึง่ร่วมกบัพวก	แก้ไขเปลีย่นแปลง
รายละเอียดโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนคนเดินใหม่ในต�าบลที่ตนมีฐานเสียง 
โดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ	 และตรวจรับงานทั้งที่ไม่ถูกต้องตามแบบรูป
รายการที่ก�าหนด	 รวมทั้งเมื่อด�าเนินการแล้วเสร็จได้ติดป้ายชื่อของตนและพวก	 
การกระท�าดงักล่าว	มีมูลเป็นการกระท�าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรยีบร้อย	หรอืสวัสดิภาพ
ของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ�านาจหน้าที	่ 
มีมูลความผดิท้ังทางวนิยัอย่างร้ายแรงและทางอาญา	คณะกรรมการ	ป.ป.ช.		มหีนงัสอื 
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ให้ผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งถอดถอน	 
และรายงานส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ
	 	 2)	 การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อน�าโครงการ
ตัดถนน	สร้างสะพานลงในจังหวัด	โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน
	 	 3)	 การทีร่ฐัมนตรอีนุมติัโครงการไปลงในพืน้ทีห่รอืบ้านเกิดของตนเอง

 8. การใช้ต�าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ
		 พนกังานสอบสวนละเว้นไม่น�าบนัทกึการจบักุมทีเ่จ้าหน้าทีต่�ารวจชดุจบักมุ
ท�าข้ึนในวันเกิดเหตุรวมเข้าส�านวน	 แต่กลับเปลี่ยนบันทึกและแก้ไขข้อหาในบันทึก 
การจับกมุ	เพ่ือช่วยเหลอืผูต้้องหาซึง่เป็นญาตขิองตนให้รบัโทษน้อยลง	คณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	พิจารณาแล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง

 9. การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือ 
หน่วยงานของรัฐ
	 	 1)	 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต�าแหน่งหน้าท่ีในฐานะผู้บริหารเข้าแทรกแซง 
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยระเบียบ	 และกฎหมาย
หรือฝ่าฝืนจริยธรรม 
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การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม22

	 	 2)	 นายเอ	เป็นหัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึง่ในจงัหวดั	รู้จกัสนทิสนมกับ	
นายบี	หัวหน้าส่วนราชการ	อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเดียวกัน	นายเอ	จึงใช้ความสัมพันธ์
ส่วนตัวฝากลูกชาย	คือ	นายซี	เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี  
 ๑0. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ประเภทอื่นๆ
	 	 1)	 การเดนิทางไปราชการต่างจังหวดัโดยไม่ค�านงึถงึจ�านวนคน	จ�านวนงาน	 
และจ�านวนวันอย่างเหมาะสม	อาทิ	เดินทางไปราชการจ�านวน	10	วัน	แต่ใช้เวลาใน
การท�างานจริงเพียง	6	วัน	โดยอีก	4	วัน	เป็นการเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ
	 	 2)	 เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที	่
เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 เพราะสามารถเบิกเงินงบประมาณ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
	 	 3)	 เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	 โดยมิได้อยู่
ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้นอย่างแท้จริง	แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว

3. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกบัผลประโยชน์ 
   ส่วนรวม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 256๑

	 มาตรา	 126	 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ 
เป็นการเฉพาะแล้ว	ห้ามมิให้กรรมการ		ผูด้�ารงต�าแหน่งในองค์กรอสิระ	และเจ้าพนกังาน 
ของรัฐที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ประกาศก�าหนด	ด�าเนินกิจการดังต่อไปนี้
	 (1)	 เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับหน่วยงานของรัฐ 
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ	ซึ่งมีอ�านาจ 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบหรือด�าเนินคดี
	 (2)	 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา
กบัหน่วยงานของรัฐ	ทีเ่จ้าพนกังานของรฐัผู้นัน้ปฏิบตัหิน้าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจ้าพนกังาน
ของรัฐ	ซึ่งมีอ�านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ 
หรือด�าเนินคดี	 เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด	 ไม่เกิน
จ�านวนที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด
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23การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

	 (3)	 รบัสมัปทานหรอืคงถอืไว้ซึง่สมัปทานจากรฐั	หน่วยราชการ	หน่วยงาน 
ของรฐั	รฐัวิสาหกจิ	หรอืราชการส่วนท้องถิน่	หรอืเข้าเป็นคูส่ญัญากบัรฐั	หน่วยราชการ	
หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด 
ตัดตอนหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู ้ถือหุ ้นในห้างหุ ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน 
หรือเข้าเป็นคูสั่ญญาในลกัษณะดงักล่าว	ในฐานะทีเ่ป็นเจ้าพนกังานของรฐัซึง่มอี�านาจ	 
ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในการก�ากบั	ดแูล	ควบคมุ	ตรวจสอบหรอืด�าเนนิคด	ีเว้นแต่ 
จะเป็นผูถ้อืหุ้นในบรษัิทจ�ากดัหรอืบริษทัมหาชน	จ�ากดั	ไม่เกนิจ�านวนทีค่ณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	ก�าหนด
	 (4)	 เข้าไปมส่ีวนได้เสยีในฐานะเป็นกรรมการ		ทีป่รกึษา	ตัวแทน	พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน	ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่	 หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ	 ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนน้ัน 
อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบ 
ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
	 ให้น�าความในวรรคหนึ่ง	 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ตามวรรคหนึ่งด้วย	 โดยให้ถือว่าการด�าเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการด�าเนินกิจการ 
ของเจ้าพนกังานของรฐั	เว้นแต่เป็นกรณทีีคู่ส่มรสนัน้ด�าเนนิการอยูก่่อนทีเ่จ้าพนกังาน 
ของรัฐจะเข้าด�ารงต�าแหน่ง
	 คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยา 
โดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย	ทั้งนี้	ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด
	 เจ้าพนักงานของรัฐที่มีลักษณะตาม	 (2)	 หรือ	 (3)	 ต้องด�าเนินการไม่ให้ 
มีลักษณะดังกล่าว	ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง
	 มาตรา	127	ห้ามมิให้กรรมการ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ	ผู้ด�ารง 
ต�าแหน่งระดับสูงและผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ก�าหนด	
ด�าเนินการใดตามมาตรา	126	(4)	ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต�าแหน่ง
	 มาตรา	128	ห้ามมใิห้เจ้าพนกังานของรฐัผูใ้ดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
อันอาจค�านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด	 นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได ้
ตามกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย	เว้นแต่ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	 โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ�านวน 
ที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ก�าหนด
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	 ความในวรรคหนึง่มใิห้ใช้บงัคบักบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจาก
บุพการี	ผู้สืบสันดาน	หรือญาติที่ให้ตามประเพณี	หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
	 บทบญัญตัใินวรรคหนึง่ให้ใช้บงัคบักบัการรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด
ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
	 มาตรา	 129	 การกระท�าอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่า
เป็นการกระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่ 
ในการยุติธรรม

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ได้ก�าหนด 
หลกัเกณฑ์และจ�านวนทรพัย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัจะรบัจากบคุคลได้ 
โดยธรรมจรรยาไว้	ดังนี้
	 ข้อ	3	 ในประกาศนี้
	 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”	 หมายความว่า	 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ	 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 หรือวัฒนธรรม	 หรือให้กันตามมารยาท 
ที่ปฏิบัติกันในสังคม
	 “ญาติ”	 หมายความว่า	 ผู้บุพการี	 ผู้สืบสันดาน	 พ่ีน้องร่วมบิดามารดา 
หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน	ลุง	ป้า	น้า	อา	คู่สมรส	ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดาน 
ของคู่สมรส	บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
	 “ประโยชน์อื่นใด”	หมายความว่า	สิ่งที่มูลค่า	ได้แก่	การลดราคา	การรับ
ความบันเทิง	การรับบริการ	การรับการฝึกอบรม	หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
	 ข้อ	4	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด	 
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย	 หรือกฎ	 
ข้อบงัคบั	ทีอ่อกโดยอาศยัอ�านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย	เว้นแต่การรบัทรพัย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศนี้
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	 ข้อ	5	 เจ้าหน้าท่ีของรฐัจะรบัทรัพย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาได้	 
ดังต่อไปนี้
	 (1)	 รบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากญาตซิึง่ให้โดยเสน่หาตามจ�านวน
ที่เหมาะสม	ตามฐานานุรูป
	 (2)	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ	 มีราคา 
หรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล	แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
	 (3)	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะ 
ให้กับบุคคลทั่วไป
	 ข้อ	6	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ	 ซึ่งผู้ให ้
มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท	 ไม่ว่าจะระบุ 
เป็นของส่วนตัวหรอืไม่	แต่มเีหตผุลความจ�าเป็นทีจ่ะต้องรบัไว้เพือ่รกัษาไมตร	ีมติรภาพ	
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	 ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันรายงานรายละเอียด 
ข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ดงักล่าวให้ผู้บงัคบับญัชาทราบโดยเร็ว	 
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู ้น้ันยึดถือทรัพย์สิน 
หรอืประโยชน์ดงักล่าวนัน้ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตน	ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นัน้ส่งมอบทรัพย์สิน 
ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที
	 ข้อ	7	 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ	์
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ก�าหนดไว้ใน	ข้อ	5	ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว
โดยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี	 มิตรภาพ	 หรือความสัมพันธ ์
อันดีระหว่างบุคคล	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	 สถาบันหรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท�าได้	 เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล
ความจ�าเป็น	 ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
	 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ	 หน่วยงาน 
หรอืสถาบนัหรอืองค์กรทีเ่จ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักดั	มคี�าสัง่ว่าไม่สมควรรบัทรพัย์สนิ
หรือประโยชน์ดังกล่าว	 ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที	 ในกรณี 
ทีไ่ม่สามารถคนืให้ได้	ให้เจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้นัน้ส่งมอบทรพัย์สนิหรอืประโยชน์ดงักล่าว 
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว



กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม26

	 เม่ือได้ด�าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว	ให้ถอืว่าเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้	
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
	 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า	 
หรอืเป็นกรรมการหรอืผู้บรหิารสูงสุดของรฐัวสิาหกิจ	หรือเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร
สูงสุดของหน่วยงานของรัฐ	 ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สิน 
หรอืประโยชน์น้ันต่อผูม้อี�านาจแต่งตัง้ถอดถอน	ส่วนผูท้ีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งทีไ่ม่มผีูบ้งัคบับญัชา
ที่มีอ�านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	ทั้งนี้	 เพื่อด�าเนินการตามความ 
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
	 ในกรณทีีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐผูไ้ด้รับทรัพย์สนิตามวรรคหน่ึง	เป็นผูด้�ารงต�าแหน่ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 หรือสมาชิกวุฒิสภา	 หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	 ให้แจ้ง 
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	ประธานวุฒิสภา	หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น	 
เป็นสมาชิก	แล้วแต่กรณี	เพื่อด�าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
	 ข้อ	8	 หลกัเกณฑ์การรับทรัพย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดของเจ้าหน้าท่ีของรฐั		 
ตามประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับแก่ผู ้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้ว 
ไม่ถึงสองปีด้วย

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

 	 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติในการให้ของขวัญและรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด	 มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ 
โดยไม่จ�าเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง	 เนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญ 
ในราคาแพงท้ังยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่นๆ	 ในวงราชการอีกด้วย 
และในการก�าหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ	 ก็มีการก�าหนด 
ในเร่ืองท�านองเดยีวกนั	ประกอบกบัคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ 
ได้ประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และจ�านวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สิน 
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หรือประโยชน์อื่นใด	 โดยธรรมจรรยาได้	 ฉะนั้นจึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้น 
และก�าหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้และรับของขวัญ
ไว้เป็นการถาวร	 มีมาตรฐานอย่างเดียวกันและมีความชัดเจนเพ่ือเสริมมาตรการ 
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผลอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้	 เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ไม่ได้ก�าหนดไว้
	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	11	 (8)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดนิ	พ.ศ.	2534	นายกรฐัมนตรโีดยความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร	ี 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
	 ข้อ	3	 ในระเบียบนี้
	 “ของขวัญ”	หมายความว่า	เงิน	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กัน	 
เพื่ออัธยาศัยไมตรีและให้หมายความรวมถึง	 เงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
ท่ีให้เป็นรางวลั	ให้โดยเสน่หาหรอืเพือ่การสงเคราะห์หรอืให้เป็นสนิน�า้ใจ	การให้สทิธพิเิศษ 
ซ่ึงมใิช่เป็นสทิธทิีจ่ดัไว้ส�าหรบับคุคลทัว่ไปในการได้รบัการลดราคาทรพัย์สนิหรอืการให้
สิทธพิเิศษในการได้รบับรกิารหรอืความบันเทงิ	ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
หรือท่องเที่ยว	 ค่าที่พัก	 ค่าอาหาร	 หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้ 
เป็นบัตร	ตัว๋	หรอืหลักฐานอืน่ใด	การช�าระเงนิให้ล่วงหน้าหรอืการคนืเงนิให้ในภายหลงั
	 “ปกติประเพณีนิยม”	 หมายความว่า	 เทศกาลหรือวันส�าคัญซึ่งอาจม ี
การให้ของขวัญกันและให้หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี	การแสดง	 
ความขอบคุณ	 การต้อนรับ	 การแสดงความเสียใจหรือการให้ความช่วยเหลือ 
ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
	 “ผู้บงัคบับญัชา”	ให้หมายความรวมถึง	ผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงาน	
ที่แบ่งเป็นการภายในของหน่วยงานของรัฐและผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งในระดับที่สูงกว่า 
และได้รับมอบหมายให้มีอ�านาจบังคับบัญชาหรือก�ากับดูแลด้วย
	 “บคุคลในครอบครวั”	หมายความว่า	คูส่มรส	บตุร	บดิา	มารดา	พีน้่องร่วม
บิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
	 ข้อ	4	 ระเบยีบนีไ้ม่ใช้บงัคบักบักรณกีารรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ
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	 ข้อ	5	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู ้บังคับบัญชาหรือบุคคล
ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา	 นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ 
ของขวัญแก่กันมิได้
	 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จะให้ของขวญัทีมี่ราคาหรอืมูลค่าเกนิจ�านวนท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติก�าหนดไว้	 ส�าหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	 
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้
	 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะท�าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงิน
สวัสดกิารใดๆ	เพือ่มอบให้หรอืจดัหาของขวญัให้ผูบ้งัคบับัญชาหรือบุคคลในครอบครัว 
ของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใดๆ	มิได้
	 ข้อ	6	 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว 
ของตนรับของขวญัจากเจ้าหน้าทีข่องรัฐซึง่เป็นผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชามไิด้	เว้นแต่เป็นการรบั 
ของขวัญตาม	ข้อ	5
	 ข้อ	7	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้	 
ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่ก�าหนดไว้ใน	ข้อ	8
	 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง	ได้แก่	
ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 
ในลักษณะดังต่อไปนี้
	 (1)	 ผู้ซ่ึงมีค�าขอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด	 เช่น 
การขอใบรับรอง	การขอให้ออกค�าสั่งทางปกครอง	หรือการร้องเรียน	เป็นต้น
	 (2)	 ผูซ้ึง่ประกอบธรุกจิหรือมส่ีวนได้เสยีในธรุกจิทีท่�ากบัหน่วยงานของรัฐ
เช่น	การจัดซื้อจัดจ้าง	หรือการได้รับสัมปทาน	เป็นต้น
	 (3)	 ผู้ซึ่งก�าลังด�าเนินกิจกรรมใดๆ	 ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุม 
หรือก�ากับดูแล	เช่น	การประกอบกิจการโรงงานหรือธุรกิจหลักทรัพย์	เป็นต้น
	 (4)	 ผู ้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 ข้อ	8	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว
ของตนรับของขวัญจากผู้ท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 



กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

29การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ได้เฉพาะกรณี	 การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม	 และของขวัญนั้นมีราคา 
หรือมูลค่าไม่เกินจ�านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ก�าหนดไว้ส�าหรบัการรบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	 
ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ข้อ	9	 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้ว 
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบในภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้	 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติแห่งชาตกิ�าหนดไว้	ส�าหรบัการรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดไว้	 ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
	 ข้อ	10	 ในกรณท่ีีเจ้าหน้าทีข่องรัฐผูใ้ดจงใจปฏบิตัเิกีย่วกบัการให้ของขวญั
หรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้	ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 (1)	 ในกรณีทีเ่จ้าหน้าท่ีของรฐัเป็นข้าราชการการเมือง	ให้ถอืว่าเจ้าหน้าที่
ของรฐัผูน้ัน้ประพฤตปิฏบิตัไิม่เป็นไปตามคณุธรรมและจรยิธรรม	และให้ด�าเนนิการตาม
ระเบยีบทีน่ายกรัฐมนตรกี�าหนด	โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
	 (2)	 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก	 (1)	
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่า 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท�าความผิดทางวินัย	 และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
ด�าเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
	 ข้อ	11	 ให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง	 
และให้ค�าแนะน�าในการปฏบิติัตามระเบยีบนีแ้ก่หน่วยงานของรฐั	ในกรณทีีม่ผีูร้้องเรยีน	
ต่อส�านกังานปลดัส�านักนายกรฐัมนตรว่ีาเจ้าหน้าท่ีของรัฐผูใ้ดปฏบิตัใินการให้ของขวญั 
หรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้	 ให้ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง 
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อด�าเนินการตามระเบียบนี้
	 ข้อ	12	 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัด
แก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดี	 การแสดงความปรารถนาดี	 การแสดง 
การต้อนรบัหรอืการแสดงความเสยีใจในโอกาสต่างๆ	ตามปกตปิระเพณีนยิม	ให้เจ้าหน้าที ่
ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร	 การลงนามในสมุดอวยพร 
หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ	แทนการให้ของขวัญ
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	 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี	การแสดง
ความปรารถนาดี	การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจ	ด้วยการปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่าง	 แนะน�าหรือก�าหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ	 จิตส�านึก 
และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
	 ข้อ	4	 ในระเบียบนี้	
	 “การเรี่ยไร”	 หมายความว่า	 การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน	 โดยขอร้อง
ให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร	 และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย	 
แลกเปลีย่น	ชดใช้หรอืบรกิารซึง่มกีารแสดงโดยตรงหรอืโดยปรยิายว่า	มใิช่เป็นการซือ้ขาย	 
แลกเปลีย่น	ชดใช้หรอืบรกิารธรรมดา	แต่เพือ่รวบรวมเงนิหรอืทรัพย์สนิทีไ่ด้มาทัง้หมด	
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
	 “เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไร”	 หมายความว่า	 เข้าไปช่วยเหลือ 
โดยมส่ีวนร่วมในการจดัให้มกีารเรีย่ไรในฐานะเป็นผูร่้วมจดัให้มกีารเรีย่ไร	หรอืเป็นประธาน 
กรรมการ	อนุกรรมการ	คณะท�างาน	ที่ปรึกษาหรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนั้น
	 ข้อ	6	 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้อง 
กบัการเรีย่ไรมไิด้	เว้นแต่เป็นการเรีย่ไร	ตามข้อ	19	หรอืได้รบัอนมุติัจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ	(กคร.)	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี	ทั้งนี้	
ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้
	 หน่วยงานของรฐัซึง่จะต้องได้รบัอนญุาตในการเร่ียไร	ตามกฎหมายว่าด้วย	 
การควบคมุการเร่ียไร	นอกจากจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการเรีย่ไรแล้ว	 
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ด้วย	 ในกรณีนี้	 กคร.	 
อาจก�าหนดแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานรัฐดงักล่าวให้สอดคล้องกบักฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการเรี่ยไรก็ได้
	 ข้อ	8	 ให้มคีณะกรรมการควบคมุการเรีย่ไรของหน่วยงานของรัฐ	เรยีกโดยย่อว่า	 
“กคร.”	 ประกอบด้วย	 รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ	ผูแ้ทนส�านกันายกรฐัมนตรี	ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม	ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั	 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย	 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ	 ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข	
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
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และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ผู้แทนส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ	และผูท้รงคณุวฒุิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ	 และผู้แทนส�านักงานปลัด 
ส�านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ
	 กคร.	 จะแต่งตั้งข้าราชการในส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีจ�านวน 
ไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
	 ข้อ	18	 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเร่ียไรที่	 กคร.	 
หรือ	 กคร.	 จังหวัด	 แล้วแต่กรณี	 จะพิจารณาอนุมัติให้ตาม	 ข้อ	 6	 ได้นั้น	 จะต้อง 
มีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้
	 (1)	 เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อประโยชน ์
แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง
	 (2)	 เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�าเนินการเพื่อประโยชน ์
แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ
	 (3)	 เป็นการเร่ียไรทีห่น่วยงานของรัฐเป็นผูด้�าเนนิการเพือ่สาธารณประโยชน์
	 (4)	 เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 
ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว
	 ข้อ	19	 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี ้
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจาก	กคร.	หรือ	กคร.	จังหวัด	แล้วแต่กรณี
	 (1)	 เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล	และมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้
	 (2)	 เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องด�าเนินการ	 
เพื่อช่วยเหลือผู ้ เสียหายหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย 
หรือเหตุการณ์ใดที่ส�าคัญ
	 (3)	 เป็นการเรี่ยไรเพื่อร่วมกันท�าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐิน
พระราชทาน
	 (4)	 เป็นการเรี่ยไรตามข้อ	18	(1)	หรือ	(3)	เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สิน
ไม่เกินจ�านวนเงินหรือมูลค่าตามที่	กคร.	ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
	 (5)	 เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ	18	(4)	ซึ่ง	กคร.	
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการได้โดยไม่ต้อง 
ขออนุมัติ
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	 (6)	 เป็นการให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของรฐัอืน่ทีไ่ด้รบัอนมุติัหรอืได้รบั 
ยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้แล้ว
	 ข้อ	20	 ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัได้รบัอนมัุติหรือได้รับยกเว้นตาม	ข้อ	19	 
ให้จัดให้มีการเรีย่ไรหรอืเข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเรีย่ไร	ให้หน่วยงานของรฐัด�าเนินการ 
ดังต่อไปนี้
	 (1)	 ให้กระท�าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป	 โดยประกาศหรือเผยแพร ่
ต่อสาธารณชน
	 (2)	 ก�าหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร
	 (3)	 ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาค 
ทกุคร้ัง	เว้นแต่โดยลกัษณะแห่งการเรีย่ไรไม่สามารถออกใบเสรจ็หรอืหลกัฐานดงักล่าวได้	 
ก็ให้จัดท�าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
	 (4)	 จัดท�าบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบ
บัญชีของทางราชการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ส้ินสุดการเรี่ยไรหรือทุกสามเดือน	
ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระท�าอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศเปิดเผย	ณ	ที่ท�าการ
ของหน่วยงานของรัฐที่ได้ท�าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	 เพื่อให้บุคคลท่ัวไป	 
ได้ทราบและจดัให้มเีอกสารเกีย่วกบัการด�าเนนิการเรีย่ไรดงักล่าวไว้	ณ	สถานทีส่�าหรบั
ประชาชนสามารถใช้ในการค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย
	 (5)	 รายงานการเงนิของการเรีย่ไรพร้อมทัง้ส่งบญัชตีาม	(4)	ให้ส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดท�าบัญชีตาม	 (4)	 แล้วเสร็จ	 
หรอืในกรณีท่ีเป็นการเรีย่ไรท่ีได้กระท�าอย่างต่อเนือ่ง	ให้รายงานการเงนิพร้อมท้ังส่งบญัช ี
ดังกล่าวทุกสามเดือน
	 ข้อ	21	 ในการเรีย่ไรหรอืเข้าไปมส่ีวนเก่ียวข้องกบัการเร่ียไร	ห้ามมิให้หน่วยงาน 
ของรัฐด�าเนินการดังต่อไปนี้
	 (1)	 ก�าหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับ	ซึ่งมิใช่ประโยชน์ 
ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้
	 (2)	 ก�าหนดให้ผูบ้รจิาคต้องบรจิาคเงนิหรือทรพัย์สนิเป็นจ�านวนหรือมลูค่า
ที่แน่นอน	 เว้นแต่โดยสภาพมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอน	 เช่น	
การจ�าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน	เป็นต้น
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	 (3)	 กระท�าการใด	ๆ 	ทีเ่ป็นการบงัคบัให้บคุคลใดท�าการเรีย่ไรหรอืบรจิาค	
หรอืกระท�าการในลกัษณะทีท่�าให้บคุคลนัน้ต้องตกอยู่ในภาวะจ�ายอมไม่สามารถปฏเิสธ
หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท�าการเรี่ยไรหรือบริจาค	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
	 (4)	 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกท�าการเรี่ยไรหรือใช้	 สั่ง	 ขอร้องหรือบังคับ 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกท�าการเรี่ยไร
	 ข้อ	22	 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคล
หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร	 ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐ	จะต้องไม่กระท�าการดังต่อไปนี้
	 (1)	 ใช้หรือแสดงต�าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด�าเนินการเรี่ยไร 
ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่น	
หรือด้วยวิธีการอื่นใด
	 (2)	 ใช้	สั่ง	ขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท�าการ
เรี่ยไรให้	 หรือกระท�าในลักษณะที่ท�าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่
ในภาวะจ�ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงที่จะไม่ช่วยท�าการเร่ียไรให้ได้	 ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรือทางอ้อม

4. วิธีคิดแบบฐาน ๑0 (Analog thinking) / ฐาน 2 (Digital thinking) 

	 แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืน	 ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ตัวบุคคล	 
โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมแยกแยะให้ได้ว่า…	

“เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน...เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”
	 ต้องแยกออกจากกนัให้ได้อย่างเดด็ขาด	ไม่น�ามาปะปนกนั	ไม่เอาประโยชน์
ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน	ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาทดแทนบญุคณุส่วนตน	 
ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม	 กรณีเกิดผล 
ประโยชน์ขดักันต้องยดึประโยชน์ส่วนรวมเหนอืกว่าประโยชน์ส่วนตน	โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ในกลุ่ม	 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ”	 ซึ่งมีอ�านาจหน้าท่ีท่ีจะต้องกระท�าการหรือใช้ดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวม	หากปล่อยให้มีผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ส่วนตนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้ว	 ย่อมต้องเกิด 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	
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(Conflict	 of	 Interests)	 ขึ้นแน่นอน	 และความเสียหายก็จะตกอยู่กับประชาชน 
และประเทศชาตินั่นเอง

	 ระบบคิดที่จะกล่าวต่อไปน้ี…เป็นการน�ามาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบ	 
เพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัน�าไปเป็น	“หลกัคดิ”	ในการปฏบิติังานให้สามารถแยกประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด	คือ

“ระบบคิด ฐานสิบ (Analog)”
กับ

“ระบบคิด ฐานสอง (Digital)”
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ท�าไม จงึใช้ระบบเลขฐานสบิ (Analog) และระบบเลขฐาน (Digital) มาใช้แยกแยะ
การแก้ทุจริต
 เรามาท�าความเข้าใจในระบบ… ฐานสิบ (Analog), ฐานสอง (Digital) 
กันเถอะ

	 ระบบเลข	“ฐานสิบ”	(decimal	number	system)	หมายถึง	 

ระบบเลขที่มีตัวเลข	 10	 ตัว	 คือ	 0,	 1,	 2,	 3,	 4,	 5,	 6,	 7,	 8,	 9	 

เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจ�าวันกันมาตั้งแต่จ�าความกันได	้ 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด	 ช่วยให้เกิดความเข้าใจ 

ทีต่รงกนัในการสือ่ความหมาย	สอดคล้องกบัระบบ	“Analog”	ทีใ่ช้ค่าต่อเนือ่ง 

หรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง	 หรือแนวความหมายของข้อมูล 

โดยการใช้ฟังก์ชันที่ต่อเนื่อง	(Continuous)

	 ระบบเลข	“ฐานสอง”	 (binary	 number	 system)	 หมายถึง	

ระบบเลขทีม่สีญัลกัษณ์เพยีงสองตวั	คอื	0	(ศนูย์)	กบั	1	(หนึง่)	สอดคล้อง 

กบัการท�างานระบบ	Digital	ทีม่ลีกัษณะการท�างานภายในเพยีง	2	จงัหวะ	

คือ	0	กับ	1	หรือ	ON	กับ	OFF	(Discrete)	ตัดเด็ดขาด

	 จากที่กล่าวมา...	 เมื่อน�าระบบเลข	“ฐานสิบ Analog”	 และ	 ระบบเลข	 

“ฐานสอง Digital”	 มาปรับใช้เป็นแนวคิด	 คือ	 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog”  

และ	ระบบคิด “ฐานสอง Digital”	จะเห็นได้ว่า...

	 ระบบคิด	“ฐานสิบ Analog”	เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลข

หลายตัว	 และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง	 เกิดความคิดที่หลากหลาย	 

ซับซ้อน	หากน�ามาเปรยีบเทยีบกบัการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐั	จะท�าให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อาจจะน�าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวมมาปะปนกนัได้	แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกนัไม่ได้ 

	 ระบบคิด	“ฐานสอง Digital”	เป็นระบบการคดิวเิคราะห์ข้อมลูทีส่ามารถ

เลือกได้เพียง	 2	 ทางเท่านั้น	 คือ	 0	 (ศูนย์)	 กับ	 1	 (หนึ่ง)	 และอาจหมายถึงโอกาส 

➭

➭



กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม36

ทีจ่ะเลือกได้เพยีง	2	ทาง	เช่น	ใช่	กบั	ไม่ใช่,	เทจ็	กบั	จรงิ,	ท�าได้	กบั	ท�าไม่ได้,	ประโยชน์

ส่วนตน	 กับ	 ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นต้น	 จึงเหมาะกับการน�ามาเปรียบเทียบกับ 

การปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทีต้่องสามารถแยกเรือ่งต�าแหน่งหน้าทีก่บัเรือ่งส่วนตวั 

ออกจากกันได้อย่างเดด็ขาด	และไม่กระท�าการทีเ่ป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน 

และประโยชน์ส่วนรวม

 “การปฏิบตังิานแบบใช้ระบบคดิฐานสิบ (Analog)”	คอื	การทีเ่จ้าหน้าที่
ของรัฐยังมีระบบการคิดที่ยังแยกเรื่องต�าแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตนออกจากกัน 
ไม่ได้	 น�าประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันไปหมด	 แยกแยะ 
ไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	 สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	 น�าบุคลากร 
หรอืทรพัย์สินของราชการมาใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	เบยีดบงัราชการ	เหน็แก่ประโยชน์
ส่วนตน	เครือญาติหรือพวกพ้อง	เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวมหรือของหน่วยงาน	 
จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าท่ีราชการ	 กรณีเกิดการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จะยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
 “การปฏบัิติงานแบบใช้ระบบคดิฐานสอง (Digital)”	คอื	การทีเ่จ้าหน้าที่
ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกเรื่องต�าแหน่งหน้าที่กับเร่ืองส่วนตนออกจากกัน	 
แยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด	 สิ่งไหนท�าได้สิ่งไหนท�าไม่ได้	 สิ่งไหน 
คือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	ไม่น�ามาปะปนกัน	ไม่น�าบุคลากร 
หรือทรพัย์สนิของราชการมาใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน	ไม่เบยีดบงัราชการ	เหน็แก่ประโยชน์
ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน	เครือญาติ	และพวกพ้อง	 
ไม่แสวงหาประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าที่ราชการ	ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 
จากการปฏิบตัหิน้าที	่กรณเีกิดการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	 
ก็จะยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก
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5. บทบาทของรัฐ / เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

	 	 หลักคิดการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด็ดขาด	 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน	 ข้อ	 5	 ที่ก�าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต�าแหน่ง
หน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังนี้
	 (1)	 ไม่น�าความสมัพนัธ์ส่วนตวัทีต่นมต่ีอบคุคลอืน่	ไม่ว่าจะเป็นญาตพ่ีิน้อง	 
พรรคพวก	 เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว	 มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ 
หรือเป็นโทษแก่บคุคลนัน้	หรือปฏบิตัต่ิอบคุคลนัน้ต่างจากบคุคลอืน่เพราะชอบหรือชงั
	 (2)	 ไม่ใช้เวลาราชการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 บุคลากร	 บริการ	 หรือสิ่งอ�านวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	 เว้นแต ่
ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
	 (3)	 ไม่กระท�าการใดหรอืด�ารงต�าแหน่งหรอืปฏบิตักิารใดในฐานะส่วนตวั	 
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของหน้าที่	
	 ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย	 ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท�า
ดังกล่าวไว้ก่อน	 แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา	 เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น
	 (4)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน 
ในราชการรัฐวิสาหกิจ	 องค์การมหาชน	หรือหน่วยงานของรัฐ	 ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก	 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน ์
ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม	กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ�าเป็น 
ต้องวนิจิฉยัหรอืชีข้าด	ต้องยดึประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส�าคญั
	 นอกจากนี	้ยงัสอดคล้องกบัแนวปฏบัิตขิองเจ้าหน้าทีข่องรฐัในระดบัสากล	
ซึ่งองค์กรในระดับสากลต่างก็ให้ความส�าคัญ	 ดังจะเห็นได้จากจรรยาบรรณสากล 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ	 และอนุสัญญา
สหประชาชาตว่ิาด้วยการต่อต้านการทจุรติ	(United	Nations	Convention	Against	 
Corruption	-	UNCAC)	ค.ศ.	2003	ทีก่�าหนดให้การแยกเรือ่งส่วนตัวออกจากต�าแหน่ง
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หน้าที่เป็นมาตรฐานความประพฤติส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานของรัฐ 
แต่ละรัฐและระหว่างรัฐ

 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
	 จรรยาบรรณระหว่างประเทศส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ที่ระบุในภาคผนวก
ของมติสหประชาชาติ	ครั้งที่	51/59	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	1996	(พ.ศ.	2539)	
 - ผลประโยชน์ขัดกัน และการขาดคุณสมบัติ
  ●	 เจ้าหน้าทีข่องรัฐไม่พงึใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าทีข่องตนในการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตนหรอืผลประโยชน์ทางการเงนิ	อนัไม่สมควรส�าหรบัตนหรอืสมาชกิ 
ในครอบครัว	 ไม่พึงประกอบธุรกรรมเข้ารับต�าแหน่งหรือหน้าที่หรือมีผลประโยชน ์
ทางการเงิน	 การค้า	 หรือผลประโยชน์อื่นใดในท�านองเดียวกัน	 ซึ่งขัดกับต�าแหน่ง	 
บทบาทหน้าที่	หรือการปฏิบัติในต�าแหน่ง	หรือบทบาทหน้าที่นั้น
  ●	 เจ้าหน้าทีข่องรฐั	ตามขอบเขตทีก่�าหนดโดยต�าแหน่งหน้าทีข่องตน 
ภายใต้กฎหมายหรือนโยบายในการบริหาร	พงึแจ้งเกีย่วกบัผลประโยชน์ทางธรุกจิ	การค้า	 
และการเงิน	หรือกิจการอนัท�าเพือ่ผลตอบแทนทางการเงนิ	ซึง่อาจก่อให้เกดิผลประโยชน์
ขัดกันได้ในสถานการณ์ที่มีโอกาสจะเกิดหรือที่ดูเหมือนว่าได้เกิด	 กรณีผลประโยชน์ 
ขัดกันขึ้นระหว่างหน้าที่และผลประโยชน์ส่วนตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด	เจ้าหน้าที่ 
ของรฐัผูน้ัน้พงึปฏบิตัติามมาตรการทีก่�าหนดไว้	เพือ่ลดหรอืขจดัซึง่ผลประโยชน์ขดักนันัน้
  ●	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่พงึใช้เงนิ	ทรัพย์สนิ	บรกิาร	หรอืข้อมลูซึง่ได้มาจาก 
การปฏบิตังิานหรอืเป็นผลมาจากการปฏบิตังิาน	เพือ่กจิการอืน่ใดโดยไม่เกีย่วข้องกบังาน 
ในต�าแหน่งหน้าที่โดยไม่สมควรอย่างเด็ดขาด
  ●	 เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงปฏิบัติมาตรการ	 ซึ่งก�าหนดโดยกฎหมาย 
หรือนโยบายในการบริหาร	 เพ่ือมิให้ผลประโยชน์จากต�าแหน่งหน้าท่ีเดิมของตน 
โดยไม่สมควร	เมื่อพ้นจากต�าแหน่งหน้าที่ไปแล้ว
 - การรับของขวัญหรือของก�านัล
  ●	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัไม่พงึเรยีกร้อง	หรอืรบัของขวัญหรอืของก�านลัอืน่ 
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม	ซึง่อาจมอีทิธพิลต่อการปฏบิตังิานตามบทบาท	การด�าเนนิงาน 
ตามหน้าที่หรือการวินิจฉัยของตน
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6. กรณีตัวอย่างระบบคิดเพื่อแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์       
    ส่วนรวม

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง

ตัวอย่างระบบคิดฐานสิบ & ระบบคิดฐานสอง
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คิดแบบไหน ? ...ไม่ทุจริต

-	 คิดก่อนท�า	(ก่อนกระท�าการทุจริต)
-	 คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ	
	 (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ	ด้าน)
-	 คดิถงึผูไ้ด้รบับทลงโทษจากการทจุรติ	(เอามาเป็นบทเรยีน) 
-	คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับตนเอง	 
	 (จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	 ถูกลงโทษ 
	 ไล่ออกและติดคุก)
-	 คดิถึงคนรอบข้าง	(เสือ่มเสยีต่อครอบครวัและวงศ์ตระกลู)
-	 คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ

-	 คดิแบบพอเพียง	ไม่เบยีดเบยีนตนเอง	ไม่เบยีดเบยีนผู้อืน่ 
	 และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
-	 คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่	กฎระเบียบ
-	คิดตามคุณธรรม	ว่า	“ท�าดีได้ดี	ท�าชั่วได้ชั่ว”

คิดได้

คิดดี

-	 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
	 ออกจากกันอย่างชัดเจน
-	 คดิแยกเรือ่งต�าแหน่งหน้าที	่กบั	เรือ่งส่วนตัวออกจากกนั 
-	 คิดท่ีจะไม่น�าประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
	 มาปะปนกัน	มาก้าวก่ายกัน
-	 คิดทีจ่ะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน 
-	 คดิทีจ่ะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบญุคณุ 
	 ส่วนตน
-	คดิเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	 
	 เครือญาติและพวกพ้อง
- คิดฐานสองและทิ้งฐานสิบ

คิดเป็น
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7. สื่อการเรียนรู้ประกอบวิชาที่ ๑ 
    การคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code

1 Paoboonjin
(รับทรัพย ์สิน
+เป็นคู่สัญญา)

วิดีโอ ท่านรั่ว	 มีต�าแหน่ง
เป็นเจ้าเมือง	 ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐหาผล
ประโยชน์เพื่อตนเอง	
โดยรบัเงนิจากเถ้าแก่
หวังเพื่อไม่ให้เถ้าแก่
หวงัจ่ายภาษใีห้หลวง	
และรับงานขุดบ่อ
บาดาลและท�าประปา
หมู่บ้าน

1.45
นาที

ส�านักงาน	
ป.ป.ช.

2 MOST	 –The	
Bridge	v.2	ไทย

วิดีโอ พนกังานการรถไฟ	ได้ 
พาลกูชายมาทีท่�างาน	 
ขณะนัน้มรีถไฟขบวนหนึง่ 
ก�าลังวิ่งเข้ามาใกล้
สะพาน	 ลูกชายเห็น
รถไฟก�าลงัมาจงึว่ิงไป 
ที่สะพานเพื่อที่จะ 
ดงึคนัโยกให้สะพานลง 
เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน	
แต่เกิดพลัดตกลงไป	
พนักงานฯ	 มองเห็น	 
จึงเป็นวินาทีท่ีต้อง
ตัดสินใจว่า	 จะดึง 
คันโยกให้สะพานลง
เพื่อให้รถไฟวิ่งผ่าน
และรักษาชีวิตของ
คนบนรถไฟ	 หรือ 
จะไม่ดึงคันโยกให้
สะพานลง	เพื่อรักษา
ชีวิตลูกของตนเอง

6.35	
นาที

https://
w w w .
youtube.
com/
watch?v
=q844
OgsP4_4

(ต่อ)
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ที่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code

3 แก้ทุจริต		
คิดฐานสอง

วิดีโอ อธิบายรูปแบบการ
ขัดขัดกันระหว ่าง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตน 
ระบบคิ ดฐาน สิบ	
ระบบคิดฐานสอง

4.37	
นาที

ส�านักงาน	
ป.ป.ช.

4 เตือน	 สั่งเก็บ
โต๊ะร้านผัดไทย
ประตูผี

คลิป
ข่าว

เ พื่ อ ศึ ก ษ า ก ร ณี
ตั ว อ ย ่ า ง ก า ร ยึ ด
พื้ น ท่ี ส า ธ า ร ณ ะ 
เพือ่ประโยชน์ส่วนตน

3.18	
นาที

ข ่าวจาก
ส�านักข่าว 
อรุณ
อมรินทร์

5 บังคับใช้วันแรก	
พ.ร.บ.	
ห้ามขอทาน	
ผิดโทษอาญา

วิดีโอ เพื่อศึกษาการจัด
ระเบียบทางสังคม

3.51	
นาที

ข่าวจาก	
Nation	tv

6 อวสานแผงค้า
รมิทางหลวง	ลัน่	
ภายใน	2	ปี	
รื้อเกลี้ยง

ข่าว ก ร มท า งหล ว ง มี 
นโยบายจัดระเบียบ
แผงค้าและสิ่งปลูกสร้าง
ที่ รุกล�้ าทางหลวง 
ทั่วประเทศ	 ทั้งแผง
ถาวร	คือ	ขายตลอด
ทัง้ปี	และแผงชัว่คราว

4.37	
นาที

ข ่าวจาก
ก ร ะ ปุ ก 
ดอทคอม

7 แก้ไม่จบส่ีแยก
กล้วยแขก	ท�ารถ
ตดิ-ผดิกฎหมาย

ข่าว นักเร่ขายกล้วยทอด
ลงมาเร่ขายบนถนน	
เป ็นการกีดขวาง 
การจราจร	สร้างความ
เดอืดร้อนให้กับผูใ้ช้ถนน	
ทางเท้าในเขตนางเล้ิง

- ข ่าวจาก
โพสต์ทเูดย์

(ต่อ)
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ที่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code

8 ตะลึง	 เบญจมฯ
เ มื อ ง ค อ น 
ขึ้นป้ายยกเลิก
เด็กฝากเข้าเรียน

ข่าว ก รณี ที่ โ ร ง เ รี ย น
เ บ ญ จ ม ร า ชู ทิ ศ	
จ.นครศรีธรรมราช	
ขึ้นป้ายขนาดใหญ่
หน้าโรงเรียน	 โดยมี
ข้อความเขียนระบุ	 
ปีการศึกษา	 2559	
ร่วมยกระดบัคณุภาพ 
การศึกษา	 พัฒนา 
โรงเรียนสู่ความเป็น
เลิศ	 ยกเลิกเด็กฝาก
เข้าเรียน

- ข ่าวจาก
เวบ็	DMC-
TODAY

9 เดก็โรงเรยีนเบญจม 
ราชูทิศนครศรีฯ	
คะแนนสอบสูงสุด	
ติดนิเทศฯ	จุฬา

ข่าว เด็กโรงเรียนเบญจม 
ราชทิูศนครศรีฯ	คะแนน 
สอบสงูสดุ	ตดินเิทศฯ
จุฬา	 เป็นการยกเลิก
เด็กฝากเข้าเรียน

- VoiceTV

10 INFOGRAPHIC_ 
ผลประโยชน ์ 
ทับซ้อน

วิดีโอ อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ 
ความหมายและ 
รู ป แ บ บ ข อ ง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน

5.44	
นาที

ส�านักงาน	
ป.ป.ช.

11 รายการ	 คุยกับ	
ป.ป.ช.	 ตอน	 
ผลประโยชน ์ 
ทับซ้อน

วิดีโอ บทสมัภาษณ์เกีย่วกบั 
ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน

30.46
นาที

ส�านักงาน	
ป.ป.ช.

12 ผลประโยชน ์ 
ทับซ้อน

วิดีโอ กรณีตวัอย่างเก่ียวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

2.22	
นาที

พพิธิภณัฑ์
ต ้านโกง	
ส�านักงาน	
ป.ป.ช.

(ต่อ)
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ที่ ชื่อสื่อ ประเภท เนื้อหาสาระ เวลา แหล่งสื่อ QR Code

13 ทจุรติแก้คะแนน วิดีโอ เพื่อศึกษาตัวอย่าง
การขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตน

9.05	
นาที

ส�านักงาน	
ป . ป . ช .	
ร ่ ว ม กั บ	
โรงเรียน
บ้านแพ้ว
วิทยา	
(ตี่ตง)

14 คุณคิดว ่าใคร
ชนะ

วิดีโอ เพื่อศึกษาตัวอย่าง 
การยึดพืน้ทีส่าธารณะ
มาเป ็นประโยชน ์ 
ส่วนตน

2	นาที ส�านักงาน	
ป.ป.ช.

15 กาฝาก วิดีโอ เพื่อศึกษาตัวอย่าง
การขัดกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตน

2.17	
นาที

ส�านักงาน	
ป.ป.ช.
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ตัวอย่างกรณีศึกษา
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กรณีศึกษา : ถุงขนม 2 ล้านบาท

	 เมื่อราวต้นเดือนกรกฎาคม	2551	เวลาประมาณ	9.30	น.	ณ	ศาลฎีกา	 
วันท่ีนักการเมืองผู้หนึ่งจะต้องมารายงานตัวที่ศาลฯ	 ในแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งทางการเมอืง	เลขานกุารศาลฎกีาได้ไปตรวจดคูวามเรยีบร้อยทีแ่ผนกดงักล่าว	
ขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่แผนกคดีอาญาฯ	 คนหนึ่งถือถุงกระดาษมีสก๊อตเทปปิดไว้มิดชิด	 
เดินเข้ามาถามว่าทนายความของนักการเมืองผู้นั้นให้ขนมมาจะรับไว้ได้หรือไม	่ 
เลขานุการศาลฯ	 พร้อมกับเจ้าหน้าท่ีแผนกคดีอาญาจึงเปิดถุงออกดูที่โต๊ะ 
ของหวัหน้างานแผนกคดอีาญาฯ	พบธนบตัรฉบบั	1,000	บาท	จ�านวน	2	ตัง้ๆ	ละ	10	มดั	 
จ�านวนเงินท้ังหมดประมาณ	2,000,000	 บาท	 (สองล้านบาท)	 เลขานุการศาลฯ	 
จึงสั่งให้ถ่ายภาพถุงและธนบัตรท้ังหมดไว้เป็นหลักฐาน	 และได้เรียกให้ทนายความ 
คนดังกล่าวมารับถุงคืนไป
	 จากการไตส่วนพบว่า	ทนายความผู้นี้ไดต้ิดต่อให้เจ้าหน้าที่ไปพบที่ห้องพัก 
ทนายความ	 เพียงสองต่อสองแล้วมอบถุงกระดาษที่ปกปิดจนมิดชิดจนไม่สามารถ 
ทราบว่าสิ่งของข้างในเป็นอะไร	 โดยกล่าวว่าระยะน้ีต้องมาติดต่อบ่อยและเห็นใจ 
เจ้าหน้าที่ที่ต้องท�างานเหน็ดเหนื่อยก็เลยมีของมาฝากให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
	 เหตุการณ์นี้	 ดูจะเป็นการกระท�าอันมิชอบ	 มิหน�าซ�้ายังเกิดข้ึนในบริเวณ
ของศาล	ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะต้องทรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
สรุปกรณีศึกษาและแนวคิด : ถุงขนม 2 ล้านบาท
	 เป็นเรือ่งจรงิท่ีทนายความของนกัการเมอืงพยายามให้เงนิแก่เจ้าหน้าท่ีของศาล	 
โดยแฝงมาในรูปของถุงขนม	 แต่เจ้าหน้าที่กลับน�าไปให้เลขานุการศาลฎีกา	 
และเม่ือเปิดดพูบธนบตัรจ�านวนถึงสองล้านบาท	จึงถ่ายภาพถงุเงนิและธนบตัรดังกล่าว
แล้วเรยีกทนายความผูใ้ห้มารบัถงุคนืไป	ต่อมาได้มกีารไต่สวนจนท�าให้ทนายความกลุม่น้ี 
ถูกตัดสินจ�าคุก	 โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า	 การที่ผู้ถูกกล่าวหาน�าถุงเงินจ�านวน 
สองล้านบาทมามอบให้กับเจ้าหน้าท่ีของศาล	 มองได้ว่าเป็นการจูงใจให้กระท�าการ 
อันเป็นการมิชอบต่อหน้าที่	 การกระท�าของผู้ถูกกล่าวหาเป็นการประพฤติตน 
ไม่เรียบร้อยในศาล	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 มาตรา	 31(1)	 
มาตรา	33	กฎหมายอาญา	มาตรา	83	การกระท�าดงักล่าวเป็นการกระท�าทีศ่าลฎกีา	
ซึ่งเป็นศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศ	 เป็นกรณีร้ายแรง	 จึงให้ลงโทษผู้ถูกกล่าวหา 
ในสถานหนัก	ลงโทษจ�าคุกเป็นเวลา	6	เดือน	โดยไม่รอลงอาญา
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	 กรณีศึกษาเร่ืองนีเ้ป็นกรณใีนลกัษณะกรณเีหตวิุกฤต	ิซึง่น�าไปสูก่ารตดัสนิใจ 
เชิงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ	 หากวิเคราะห์ปัญหาด้านจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชพีของผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องหลายฝ่ายทัง้ในแง่บวกและแง่ลบ	สามารถ 
เป็นตัวอย่างเรียนรู้วิธีด�าเนินการเมื่อเผชิญสถานการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน	 
และได้เหน็ตวัอย่างของการตัดสนิใจเชิงคุณธรรม	จริยธรรมของข้าราชการระดบัปฏบิตัิ
ที่ครอบคลุมพฤติกรรม	ทั้ง	3	ระดับ	คือ	พฤติกรรมที่มองเห็น	 (Visible	Behavior)	
ความคิด	(Conscious	Thoughts)	และคุณลักษณะภายในตัวบุคคล	ได้แก่	Values,	
Assumption,	Beliefs	และ	Expectations	(VABES)	สามารถย้อนมาวเิคราะห์ตนเอง
ในเชิงคุณธรรม	จริยธรรม	เพื่อจุดประกายให้มีสติและทบทวนการกระท�าของตนเอง	
ซึง่หากได้รบัการสนับสนนุและกระตุน้เป็นระยะกจ็ะเกดิพฤตกิรรมทีถ่าวรและยัง่ยนืได้	 
เมื่อได้วิเคราะห์ตนเองและเห็นคุณค่าของพฤติกรรมเชิงคุณธรรม จริยธรรมแล้ว  
ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรม จริยธรรม

ที่มา	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.(2552).ชุดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม	
จริยธรรม	 ส�าหรับผู้บริหาร	 ผู้บังคับบัญชา	 และผู้ปฏิบัติงาน	 (ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	 :	 ข้าราชการยุคใหม ่

ใส่ใจจริยธรรม).นนทบุร ี

รูปแบบการทุจริต 

กรณีการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต  
ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	 ส�านวนคดขีองพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรกัษาทรพัย์สนิ
ประจ�าสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน	5	และสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย	2	ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 
ได้เบียดบังลักเอาแผ่นทองแดงและสายทองแดงท่ีติดตั้งอยู่ท่ีสถานีท้ังสองแห่ง 
ไปเป็นของตนเองโดยทจุรติ	โดยเป็นคดทีีค่ณะกรรมการ	ป.ป.ท.	วนิจิฉยัแล้ว	พร้อมทัง้ได้ส่ง 
ส�านวนคดีให้อัยการทุจริต	ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง	 จึงน�ามาเป็นกรณีศึกษาในการศึกษารูปแบบการทุจริต 
ของส�านกังาน	ป.ป.ท.	เขต	7	วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสาเหตกุารทจุรติ	รปูแบบการทจุรติ	
แนวทางและมาตรการในการป้องกันรูปแบบการทุจริต	 กรณีการเบียดบังทรัพย์สิน 
ของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริตของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมกลุ่มย่อย
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	 ผลการศกึษาพบว่า	สาเหตุของการทจุรติมาจากการมพีฤตกิรรมการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยเกินความจ�าเป็น	 ท�าให้มีหน้ีสินจ�านวนมาก	ทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบ	
และยังมีช่องทางในการกู้เงินจากสวัสดิการของหน่วยงานได้เป็นจ�านวนมาก	และเคย
มพีฤตกิรรมในลกัษณะลกัเลก็ขโมยน้อยมาก่อน	รวมถงึเคยเหน็พฤตกิรรมของคนงาน 
ทีน่�าอปุกรณ์ไฟฟ้าไปขายแล้วไม่ถกูลงโทษ	โดยมโีอกาสทีช่่วยส่งเสรมิให้เกดิการทจุรติ	
คอื	การเข้าเวรเพียง	1	คน	ท�าให้สะดวกต่อการกระท�าการทจุรติ	และการทีไ่ม่มพีนกังาน
รกัษาความปลอดภัย	ท�าให้สะดวกต่อการขนย้ายสายทองแดงไปขาย	และพนักงานช่าง 
ที่ปฏิบัติงานต่อไม่ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในสถานีไฟฟ้า	 อีกทั้งสามารถ 
น�าบคุคลภายนอกทีเ่ป็นท่ีรู้จกัของพนกังานช่างประจ�าสถานีไฟฟ้าเข้ามาได้โดยไม่ต้อง 
ขออนญุาตจากหน่วยงาน	และในการกระท�าการทุจรติดงักล่าว	อาจท�าให้เกดิผลกระทบ 
ต่อการจ่ายกระแสไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้า	 ซึ่งแผ่นทองแดงและสายทองแดงท่ีสูญหาย 
เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความจ�าเป็นมาก	เนือ่งจากเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการป้องกันอปุกรณ์การจ่ายไฟ 
ที่เกิดจากแรงดันเกินกรณีเกิดการลัดวงจร	 โดยใช้ในการป้องกันอันตรายต่อบุคคล 
จากการเหนี่ยวน�าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า	 หากไม่มีสายทองแดงและแผ่นทองแดง
จะท�าให้เกิดไฟดูด	 เป็นอันตรายต่อชีวิตของพนักงานและประชาชนท่ีอยู่บริเวณ 
สถานีไฟฟ้า	 และพบว่ารูปแบบการทุจริตกรณีการเบียดบังทรัพย์สินของทางราชการ
ไปเป็นของตนเองโดยทุจริต	ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรูปแบบ	ดังนี้
	 1)	 การน�าเอาทรัพย์สินของทางราชการไปจ�าหน่าย
	 2)	 การน�าสาธารณปูโภคภายในสถานไีฟฟ้าไปให้ผูอ้ืน่ใช้เพือ่ความสะดวก
	 3)	 การน�าทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
	 4)	 การน�าของใช้ส่วนตัวไปใช้ในสถานที่ราชการ
	 5)	 การเบียดบังเวลาปฏิบัติราชการไปใช้
	 6)	 การขโมย	ยักยอกทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 แนวทางและมาตรการในการป้องกันรูปแบบการทุจริตกรณีการเบียดบัง 
ทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของตนเองโดยทุจริต	 ของพนักงานการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาค	มีดังนี้
	 1)	 การน�าระบบเข้ามาช่วยในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
	 2)	 การสร้างจิตส�านึก
	 3)	 การปรบัปรงุและการบงัคบัใช้กฎหมายและระเบยีบให้มคีวามเข้มงวด



กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม

การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม54

	 4)	 การประชาสัมพันธ์เห็นถึงโทษของการทุจริต
	 5)	 การน�าระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้	 เพื่อป้องปรามและตรวจสอบ
ในระหว่างการปฏิบัติงานหรือเวลาเกิดเหตุการณ์ความผิดปกติขึ้น
	 จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะ	ดังนี้
 ๑. ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	หน่วยงานควรเร่งก�าหนดมาตรการและสร้าง
ระบบในการควบคุมการท�างานให้มีความรดักมุและมปีระสทิธิภาพวางระบบตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานจากสายบังคับบัญชา	 โดยให้ผู้บังคับบัญชาเข้มงวดในการก�ากับดูแล 
และตรวจสอบการปฏบัิตงิานของผูใ้ต้บังคับบัญชา	เร่งก�าหนดมาตรการในการปรบัปรงุ
กฎระเบียบในการแก้ปัญหาการทุจริต	 และหามาตรการในการบังคับใช้กฎระเบียบ 
ให้มคีวามเข้มงวดและจรงิจงั	พร้อมทัง้ก�าหนดมาตรการและบทลงโทษผู้กระท�าการทุจริต 
อย่างชัดเจน	 สร้างความตระหนักและการรับรู้ถึงโทษในการกระท�าการทุจริต 
ให้กบัพนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอย่างกว้างขวาง	โดยใช้สือ่ประชาสมัพนัธ์ทกุช่องทาง	
ควรมกีารปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้มคีวามคล่องตัว	ทนัสมยั	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 
โดยการลดขั้นตอนและกระบวนการในการท�างาน	 ควรมีระบบการตรวจสอบ 
โดยใช้การใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ	 เชื่อถือได้และมีความโปร่งใสในการตรวจสอบ	 
กรณีเกิดการทุจริตภายในหน่วยงานและเป็นการป้องปรามไม่เปิดโอกาสให้เกิด 
การทุจริตได้ง่าย	 และผู้บริหารควรใช้หลักธรรมาภิบาล	 (Good	 Governance)	 
ในการบริหารงาน	 เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาการบริหารกิจการ
สาธารณะอย่างเหมาะสม	 และเป็นเครื่องมือและกลไกที่จ�าเป็นที่ช่วยเสริมกระบวน 
การพัฒนา	 ท�าให้บริการสาธารณะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 
เป็นการลดโอกาสหรือไม่เปิดช่องทางให้เกิดการทุจริตได้
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ	 พนักงานควรจัดตั้งชมรมหรือเครือข่าย
ภายในองค์กรเพือ่ป้องปราม	เฝ้าระวัง	และแจ้งเบาะแสทีเ่กีย่วกบัการกระท�าการทจุรติ	 
อันเป็นการป้องกันการทุจริตให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริม 
ให้เพื่อนร่วมงานมีความกล้าในการร่วมกันตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสในพฤติการณ ์
ที่มีความเสี่ยง	 อาจจะท�าให้เกิดการกระท�าการทุจริต	 เพื่อเป็นการร่วมกันตรวจสอบ 
และป้องปรามมิให้เกิดการกระท�าการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได้	 จัดท�าหลักสูตร 
การฝึกอบรมพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมกบัพนกังานเก่าและพนกังานใหม่อย่างต่อเนือ่ง	 
โดยเฉพาะพนักงานที่เส่ียงต่อการกระท�าการทุจริต	 เพื่อให้เกิดการเกรงกลัว 
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ต่อการท�าบาป	ยกย่องและให้รางวัลหรอืความดีความชอบกับพนกังานทีก่ระท�าความด ี
มีความซ่ือสตัย์สจุรติ	เพือ่ให้เป็นแบบอย่างกบัพนกังานคนอืน่ๆ	เป็นการสร้างพฤตกิรรม 
การเลยีนแบบ	ให้กระท�าความดีอย่างเป็นวงกว้าง	และส่งเสรมิให้องค์กรภาคประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการกระท�าทุจริตอย่างจริงจัง	 เพื่อเป็นการร่วมกัน 
ช่วยตรวจสอบการท�างานของพนักงาน	เป็นการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก

ที่มา	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ส�านักงาน	ป.ป.ท.).(2561). 
ผลงานวิชาการ	เรื่อง	การศึกษารูปแบบการทุจริต	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561.นนทบุรี

ตวัอย่างคดสี�าคญัท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มมีตชิีม้ลู (พ.ศ. 2543 – 2557)

กระท�าการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้เอกชน
 ข้อเท็จจริง	 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	
(กทภ.)	ได้มมีตเิหน็ชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าจ้างบรษิทัทีป่รกึษาด�าเนนิการ 
ศึกษาความเหมาะสมของการด�าเนินการโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟ	 
ภายใต้กรอบการด�าเนนิการตามพระราชบัญญติัว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรอื
ด�าเนินการในกิจการของรัฐ	พ.ศ.	2535	และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติ	กทภ.
	 นาย	 ก.	 ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย	 ได้เสนอคณะกรรมการรถไฟ 
แห่งประเทศไทยว่าการเงนิและการคลงัของรฐัในขณะนัน้มคีวามมัน่คงอยู่มากและรัฐ 
ควรเป็นผู้ลงทุนระบบขนส่งทางรถไฟดังกล่าวทั้งหมด	 เพื่อให้การด�าเนินการเสร็จ
ทันตามเป้าหมายท่ีก�าหนด	 คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทยมีมติให้การรถไฟ 
แห่งประเทศไทยด�าเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบขนส่งทางรถไฟ	 
โดยให้รัฐบาลรับภาระและรายงานเสนอขออนุมัติการก่อสร้างต่อกระทรวงคมนาคม	 
พร้อมทั้งมีความเห็นให้เอกชนด�าเนินการก่อสร้างทั้งหมด	 โดยเอกชนจะได้รับ 
ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายทางการเงินคืนทั้งหมดภายหลังก่อสร้างเสร็จ	และให้เอกชน
เป็นผู้หาแหล่งเงินทุนก่อนแล้วรัฐจะใช้คืนภายหลัง	ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ตามที่นาย	ก.	เสนอผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงคมนาคม
	 ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดซองข้อเสนอทางด้านราคาของ 
ผู้เสนอราคาท้ัง	 3	 ราย	 จากการพิจารณาปรากฏว่ากลุ่มกิจการร่วมการค้า	 บ.	 
เป็นผูเ้สนอราคาต�า่สดุ	ท้ังนีใ้นการส่งมอบพืน้ท่ี	นาย	ก.	ได้มหีนงัสอืแจ้งไปยงักลุม่กจิการ
ร่วมการค้า	บ.	ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ทันทีร้อยละ	83	 
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ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ	 17	 จะส่งมอบภายใน	 90	 วัน	 นับแต่วันเข้าเริ่มงาน	 
ทัง้ทีข้่อเทจ็จรงิการรถไฟแห่งไทยมสีทิธทิีจ่ะยืน่ราคาการก่อสร้างได้ทีจ่�านวน	270	วนั	 
นับแต่การยื่นซองประกวดราคา	 การกระท�าของนาย	 ก.	 จึงมีเจตนาทุจริตเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ให้กลุ่มกิจการร่วมการค้า	 บ.	 ผู้ชนะการประกวดราคาใช้เป็นช่องทาง 
ในการขอขยายระยะเวลาในภายหลงั	นอกจากนี	้นาย	ก.	กับ	นาย	ข.	ขณะด�ารงต�าแหน่ง
หวัหน้าส�านกังานอาณาบาล	ได้ร่วมประชมุกบักลุ่มกิจการร่วมค้า	บ.	และมกีลุม่ธนาคาร 
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อเจรจาเร่ืองข้อเสนอทางการเงินที่กลุ่มธนาคาร 
มคีวามประสงค์ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยด�าเนนิการเพ่ือเป็นไปตามทีก่ลุม่ธนาคาร
ต้องการ	ขดักบัเอกสารประกวดราคาในส่วนส�าคญั	อนัเป็นการปฏบิตัหิน้าท่ีโดยมชิอบ	
เจตนาเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เอกชน	ท�าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเสียเปรียบ
เอกชน	 และเกิดความเสียหายแก่การรถไฟแห่งประเทศไทย	 และยังท�าให้เอกชน 
ผู้เสนอราคารายอื่นเสียเปรียบ
 มตคิณะกรรมการ ป.ป.ช.	การกระท�าของนาย	ก.	และ	นาย	ข.	เป็นความผดิ 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง	 และเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา	 
มาตรา	157

การทุจริตจัดซื้อจัดจ้างเรือขุด
 ข้อเท็จจริง	 นาย	 ก.	 เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่าในขณะนั้น	 
ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท	ส.	ท�าการก่อสร้างเรือขุด	จ�านวน	3	ล�า	โดยมีการตัด
การค�า้ประกนังวดการจ่ายเงนิงวดงานที	่2	-	4	ทีผ่่านการตรวจพจิารณาจากส�านกังาน
อัยการสูงสุดแล้วออกตามความเห็นของคณะท�างานเพ่ือด�าเนินการทบทวนเอกสาร
ประกวดราคารายละเอียดจ�าเพาะทางเทคนิค	 ทั้งนี้	 ยังท�าสัญญาแยกการจ่ายเงิน 
ค่าอะไหล่ไว้ต่างหากและจ่ายเงินล่วงหน้า	 15%	 ให้กับบริษัท	 ส.	 ผู้รับจ้างอีกด้วย	 
เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายโดยไม่สามารถริบหลักประกันการจ่ายเงิน
เมื่อผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
	 นอกจากนี้	 ในขั้นตอนการบริหารสัญญาจ้างการจ่ายเงินงวดที่	 2	 
และงวดที	่5	มกีารชีม้ลูความผดิ	กล่าวคือ	การจ่ายเงนิงวดที	่2	เพือ่ส่งมอบเครือ่งจกัรใหญ่	 
เกิดขึ้นในสมัยที่นาย	ข.	เมื่อครั้งด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า	คณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ท�าการตรวจรับเครื่องจักรขับเคลื่อนก�าเนิดไฟฟ้า	 และจ่ายเงินค่าจ้าง 
งวดที	่2	โดยระบวุ่าเป็นการตรวจรับเคร่ืองจักรใหญ่	ซึง่เป็นการกระท�าทีเ่อือ้ประโยชน์
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แก่ผูร้บัจ้างและเป็นเหตุให้ทางราชการได้รบัความเสยีหายอย่างร้ายแรง	และการจ่ายเงนิ 
งวดที่	5	ตามสัญญาจ้างระบุให้จ่าย	20%	ของราคาตามสัญญา	เมื่อส่งเรือขุดมายัง
ประเทศไทย	ซึง่ประกอบด้วยเรอืพีเ่ลีย้งจ�านวน	3	ล�า	และอปุกรณ์ท่อทุ่น	แต่ปรากฏว่า 
ผู้รับจ้างได้ขออนุมัติแบ่งงวดการจ่ายเงินงวดที่	5	ออกเป็น	3	งวด	คือ	จ่ายร้อยละ	9	 
เมื่อส่งมอบท่อทุ่น	 จ่ายร้อยละ	6	 เมื่อส่งมอบเรือพี่เลี้ยง	 และจ่ายร้อยละ	5	 เมื่อส่ง
เรือขุดมายังประเทศไทย	 ซึ่งนาย	 ข.	 ได้อนุมัติและแก้ไขสัญญาให้มีการแบ่งจ่ายเงิน 
ค่าจ้างงวดดังกล่าว	 ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเสนอ	 ซึ่งการแก้ไขสัญญา 
ดังกล่าวเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับจ้าง	ท�าให้ราชการเสียประโยชน์ต้องจ่ายเงิน
ให้ผูรั้บจ้างไปก่อนงานจะแล้วเสรจ็และไม่ได้รบัดอกเบีย้เงนิฝากทีค่วรได้รับ	นอกจากน้ี 
ภายหลังปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเรือขุดให้กับกรมเจ้าท่าได้
 มตคิณะกรรมการ ป.ป.ช.	การกระท�าของนาย	ก.	เป็นความผดิทางวนัิยอย่างร้ายแรง	 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	มาตรา	85	วรรคสอง	
ส่วนคณะท�างานเพือ่ด�าเนนิการทบทวนเอกสารประกวดราคารายละเอยีดจ�าเพาะทาง
เทคนิคที่เสนอความเห็นให้นาย	ก.	ลงนามในสัญญาตัดเงื่อนไขการค�้าประกันงวดงาน 
ที่	 2	 -	 4	 เป็นความผิดทางวินัย	 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 
พ.ศ.	2535	มาตรา	85	วรรคหนึ่ง
	 นอกจากน้ี	ในการจ่ายเงินงวดท่ี	2	การกระท�าของนาย	ข.	และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง	เป็นความผิดทางวนิยัอย่างร้ายแรง	ตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการ
พลเรอืน	พ.ศ.	2535	มาตรา	82	วรรคสามและมาตรา	85	วรรคสอง	และเป็นความผิด 
ทางอาญา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	และคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
ยังมีความผิดตามมาตรา	162	(4)	ประกอบมาตรา	83	ในส่วนของการเบิกจ่ายเงิน 
งวดท่ี	 5	 การกระท�าของนาย	 ข.	 และคณะกรรมการตรวจการจ้าง	 เป็นความผิด 
ทางวินัยอย่างร้ายแรง	ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	
มาตรา	 82	 วรรคสามและมาตรา	 85	 วรรคสอง	 และเป็นความผิดทางอาญา	 
ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	157	และคณะกรรมการตรวจการจ้างยงัมคีวามผดิ 
ตามมาตรา	 157	 ประกอบมาตรา	 83	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให ้
ความเห็นว่า	 สามารถแบ่งงวดการจ่ายเงินเป็น	 3	 งวด	 ตามที่คณะกรรมการตรวจ 
การจ้างเสนอได้	เป็นความผดิทางวนิยัตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการพลเรอืน	
พ.ศ.	2535	มาตรา	84	วรรคหนึ่ง
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เรียกรับเงินจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญาจ้าง
 ข้อเทจ็จรงิ	นาย	ก.	ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นนายช่างโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง
สะพานข้ามทางรถไฟ	 มีหน้าท่ีควบคุม	 ตรวจสอบ	 แนะน�าและเร่งรัดการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างของผูร้บัจ้างให้เป็นไปตามรปูแบบสญัญาจ้าง	แต่ได้ใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่
เรียกรับเงินจากบริษัทที่เป็นคู่สัญญาเป็นรายเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ	 โดยอ้างว่า 
เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบการท�างานก่อสร้าง	 ซึ่งเกินกว่าที่
ก�าหนดไว้ในสัญญาจ้าง	โดยข่มขู่ว่าถ้าไม่ยินยอมจะต้องขาดทุนและถูกปรับ	เป็นเหตุ 
ให้บรษิทัดงักล่าวต้องจ่ายเงนิ	เนือ่งจากเกรงกลวัว่านาย	ก.	จะใช้อ�านาจหน้าทีก่ลัน่แกล้ง 
ท�าให้งานล่าช้า	 การกระท�าของนาย	 ก.	 เป็นการใช้อ�านาจในต�าแหน่งโดยมิชอบ	 
ข่มขนืใจหรอืจงูใจเพือ่ให้บคุคลใดมอบ	หรอืหามาให้ซึง่ทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใดแก่
ตนเองหรอืผูอ้ืน่	ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ	เพือ่ให้เกดิความเสยีหายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ดและเป็น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
 มตคิณะกรรมการ ป.ป.ช.	การกระท�าของนาย	ก.	เป็นความผิดวนิยัอย่างร้ายแรง	 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	2535	มาตรา	82	วรรคสาม	 
และเป็นความผิดทางอาญา	ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	148	มาตรา	157

ที่มา	ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต	ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	ส�านักงาน	ป.ป.ช.(2560).คดีส�าคัญที่คณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	 มีมติชี้มูล	 (พ.ศ.	 2543	 -	 2557).กรุงเทพฯ	 :	 ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต	 ป๋วย	 อึ๊งภากรณ์	
ส�านักงาน	ป.ป.ช.
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เรียนรู้ “วินัย” จากค�าสอนพ่อ

	 “ข้าราชการมีสิ่งส�าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่	2	อย่าง	อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์
ของแผ่นดิน	 อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม	 ผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ	 ส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นรากฐาน
และแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”
	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	พระราชทาน 
พระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนือ่งในวันข้าราชการพลเรอืน	วนัที	่1	เมษายน	2562	 
ณ	พระที่นั่งอัมพรสถาน	พระราชวังดุสิต	วันที่	29	มีนาคม	2562

	 “งานราชการนั้น	คืองานของแผ่นดิน	มีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน	 ดังน้ัน	 ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงาน 
ของแผ่นดนิ	จงึต้องท�าความเข้าใจถึงความส�าคญัในหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของตน 
ให้ถ่องแท้	แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท�าด้วยความอุตสาหะ	เสียสละ	และด้วยความสุจริต 
จริงใจ	โดยถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่	งานของแผ่นดินทุกส่วนจักได ้
ด�าเนนิก้าวหน้าไปพร้อมกัน	และส�าเรจ็ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์	คือ	ยงัความเจริญม่ันคง 
ให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป”
	 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	พระราชทาน 
พระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนือ่งในวันข้าราชการพลเรอืน	วนัที	่1	เมษายน	2560 

	 ท่ีสุดของต้นแบบแห่งความมีวินัยของคนไทยทุกคนก็คือ	 พระบาทสมเด็จ
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	แม้พระองค์จะเป็นพระมหากษตัรย์ิ
แต่ทรงให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมาโดยตลอดพระชนม์ชีพ
	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 ข้าราชบริพารที่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทเคยเล่าว่า	
มีอยู่ครั้งหนึ่ง	 พระองค์ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เองตามล�าพัง	 เมื่อมาถึง
สี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่ง	 ขณะที่ก�าลังรอสัญญาณไฟอยู่นั้นก็มีรถต�ารวจซึ่งน�าขบวนรถ
รัฐมนตรีแล่นมาจ่อท้ายและบบีแตรไล่ให้หลบ	โดยหารูไ้ม่ว่ารถคนันัน้เป็นรถพระทีน่ัง่
ของพระองค์	 ต�ารวจเดินตรงมาท่ีรถพระที่นั่งเป็นจังหวะที่พระองค์ก็เสด็จลงจากรถ	 
พอต�ารวจเหน็เท่านัน้กท็รดุนัง่ลงกับพืน้ทนัทก่ีอนทีร่ฐัมนตรีจะเดนิตามมาและก้มลงกราบ 
พระองค์ด้วยอาการตัวสั่นเทา	 พระองค์ตรัสถามรัฐมนตรีและต�ารวจติดตามว่า	 
“พวกท่านจะรีบไปไหนหรือ	 ถึงกับจะต้องฝ่าไฟแดง	 ข้าพเจ้ายังรอติดไฟแดงได้เลย”	 
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แต่ไม่มีค�าตอบใดๆ	ในวันน้ัน	ก่อนจะแยกย้ายต�ารวจทีน่�าขบวนรถรฐัมนตร	ีกไ็ด้ทูลถาม
พระองค์ว่า	“ให้ข้าพระพทุธเจ้าขบัรถน�ารถพระทีน่ัง่ของพระองค์ไปไหมพระพุทธเจ้าข้า”	 
“เราไม่ต้องให้ท่านมาน�าขบวนรถเราหรอก	 เราขับไปเองคนเดียวได้	 ท่านไปน�ารถ 
ของท่านรัฐมนตรีเถอะ”	 นั่นเป็นกระแสรับสั่งเพียงสั้นๆ	 ก่อนที่พระองค์จะทรง
ขับรถออกไป	 เรื่องนี้แสดงให้เห็นแบบอย่างที่ดี	 แม้ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย ์
แต่ก็ทรงเคารพระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์	 และพระองค์ยังทรง
พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชด�ารัสในโอกาสต่างๆ	 ไว้ให้พสกนิกร 
ได้ตระหนัก	และเห็นความส�าคัญของการมีวินัยอีกมากมาย	อาทิ

	 “วินัยนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง	ทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนรวม	กล่าวคือ	 
ในส่วนบุคคล	 วินัยจะท�าให้บุคคลสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประพฤติตน 
ปฏบัิตงิานได้ถกูต้องและเป็นประโยชน์ในส่วนรวม	วนิยันีน้ัน้จะท�าให้หน่วยงาน	สงัคม	 
ตลอดจนชาติบ้านเมืองมีความแข็งแกร่งสามารถปฏิบัติการต่างๆ	 ร่วมกันได ้
อย่างเป็นเอกภาพ	 วินัยจึงเป็นปัจจัยหรือพลังอย่างส�าคัญ ในการสร้างสรรค์ 
ความเป็นปกติเรียบร้อยและความเจริญมั่นคงให้แก่บุคคลและส่วนรวม”
 พระบรมราโชวาท	ในพธิพีระราชทานกระบีโ่รงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ	และโรงเรียนนายเรืออากาศ	ณ	สวนอัมพร	วันที่	7	มิถุนายน	2543

	 “วินัยนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหน่ึงที่ทุกคนย่อมต้องใช้	 ทั้งเป็นส่วนบุคคล 
ทัง้เป็นส่วนรวม	ถ้าส่วนบคุคลมวีนิยักห็มายความว่าจะใช้ความรูค้วามสามารถได้อย่าง 
ถกูต้องและเป็นประโยชน์	ถ้าส�าหรับหน่วยหรอืส่วนรวมวนิยันัน้จะท�าให้มคีวามแขง็แกร่ง
ในการปฏิบัตร่ิวมกนัในหน่วยงานของตนหรอืในส่วนรวมของกองทพัทัง้หมด	ตลอดจน 
ส�าหรับชาติบ้านเมืองเป็นส่วนรวม	ฉะนัน้	วนิยันีเ้ป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นอปุกรณ์ทีส่�าคญั	
ซ่ึงแต่ละคนจะต้องฝึกปรือให้ดี	 ให้มีวินัยที่เข้มแข็งไม่ย่อหย่อน	 ถ้าใช้วินัยดีนี้ทุกคน 
กจ็ะมคีวามสามารถแขง็แกร่งยิง่ขึน้	เพราะว่าหมายความว่า	หลกัวชิาการจะน�ามาใช้กนั
อย่างถกูต้องและไม่บกพร่อง	ฉะนัน้การทีม่วีนิยันัน้เป็นสิง่ทีส่�าคญัยิง่ส�าหรบัแต่ละคน 
และส�าหรับส่วนรวม”
	 พระราชด�ารัส	 ในพิธีประดับยศและพระราชทานสัญญาบัตรยศ 

แก่นายทหารชัน้นายพล	ณ	ศาลาดสุดิาลยั	พระราชวงัดสุติ	วนัที	่2	พฤศจกิายน	2536
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	 “การมีวินัย	มีความสามัคคี	และรู้จักหน้าที่	ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติส�าคัญ
ประจ�าตัวของคนทุกคน	แต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติสามข้อนี้	จะต้องไม่ลืมว่า	วินัย	
สามคัค	ีและหน้าทีน่ัน้	เป็นได้ทัง้ทางบวกและทางลบ	ซึง่ย่อมให้คณุหรอืให้โทษได้มาก
เท่าๆ	กันทั้งสองทาง	เพราะฉะนั้น	เมื่อจะอบรมจ�าเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัด
ก่อนว่าเป็นวินัย	สามัคคี	และหน้าที่ที่ดี	 คือปราศจากโทษ	 เป็นประโยชน์	 เป็นธรรม
ไม่เคลือบแฝงไว้ด้วยสิ่งชั่วร้าย	เช่น	วินัยก็ต้องไม่ใช่วินัยเพื่อตนเพื่อหมู่คณะของตน 
เท่านั้น ต้องเป็นวินัยเพื่อคนทุกคนเพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นวินัยที่ถูกต้อง ที่เป็น 
การสร้างสรรค์ ท�านองเดยีวกัน การสามคัคกีนัท�าการหรอืท�าหน้าทีอ่ย่างใดอย่างหน่ึง 
ก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล มิใช่เพื่อการเพิ่มพูนประโยชน์เฉพาะพวกตน  
แล้วเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเสียหาย	 จึงเห็นได้ว่าการสร้างวินัย	 สามัคค	ี 
และความรู้จักหน้าที่ให้แก่เยาวชนต้องกระท�าด้วยความเพ่งพินิจอย่างละเอียดถ่ีถ้วน 
เป็นพเิศษ	มิฉะนัน้จะไม่บงัเกดิผลทีพ่งึประสงค์	หรอืซ�า้ร้ายอาจกลบักลายเป็นการท�าลาย 
อนาคตและความเจริญมั่นคงของชาติไปก็ได้”
	 พระราชด�ารัส	 พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	 ในโอกาสเข้าเฝ้า 
ทูลละอองธุลีพระบาท	 และรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี	ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	
พระราชวังดุสิต	วันที่	12	กรกฎาคม	2526

	 “วินัย	แท้จริงมีอยู่สองอย่าง	อย่างหนึ่งคือ	วินัยตามที่ทราบกันและถือกัน	
อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบ	ข้อบังคับต่างๆ	ให้ถือปฏิบัติ	
อีกอย่างหนึ่งคือ	วินัยในตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นส�าหรับควบคุมบังคับ
ให้มีความจริงใจและให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะ
เป็นสัจจาธิษฐานหรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้  
เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ ทั้งเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรง	ถูกต้อง	สมบูรณ์	 
เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์”
	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่	 และปริญญาบัตร	 โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 โรงเรียนนายเรือ	 และโรงเรียนนายเรืออากาศ	 
วันที่	25	มีนาคม	2524
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	 “คนที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่มากแม้ได้ชื่อว่าเป็นอิสรชน	 ก็ใช้อิสรภาพ 
คอืความเป็นใหญ่ของตนเตม็ทีไ่ม่ได้	หากจ�าเป็นต้องจ�ากัดไว้ด้วยกฎ	ข้อบงัคับ	และวนัิย 
อันเหมาะสม	 เพื่อให้แต่ละคนมีอิสรภาพสม�่าเสมอกัน	 ทั้งมิให้ล่วงละเมิดกันและกัน	 
กฎที่บังคับใช้แก่ทุกคนได้ก็มีอยู่อย่างเดียว	 คือกฎหมาย	 ซึ่งท่านท้ังหลายได้ศึกษา 
มาแล้วโดยตรงพร้อมเสรจ็	ทัง้ตัวบท	วธิใีช้	และกฎหมายนัน้	โดยหลกัการจะต้องบญัญตั ิ
ข้ึนใช้เป็นอย่างเดียวกันและเสมอกันหมดส�าหรับคนทั้งประเทศ	 จึงเป็นธรรมดาที่จะ
บงัคบัใช้ให้ได้ผลบรบิรูณ์ครบถ้วนทกุกรณไีม่ได้	คงต้องมีส่วนบกพร่องเกดิขึน้มากบ้าง
น้อยบ้างตามเหตุการณ์และตวับคุคลผูน้�ากฎหมายมาใช้	จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีผูใ้ช้กฎหมาย 
จะต้องส�านึกตระหนักในความรับผิดชอบของตนเองอยู่ตลอดเวลา ในอันที่จะใช ้
กฎหมายเพื่อธ�ารงรักษาและผดุงความยุติธรรมถูกต้องเพียงอย่างเดียว มิใช ่
เพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นๆ”
	 พระบรมราโชวาท	 ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้
ตามหลักสูตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	ณ	 อาคารใหม	่ 
สวนอัมพร	วันที่	27	ตุลาคม	2523

	 “วินัยนี้ในปัจจุบัน	มีคนบางส่วนมองเห็นไปว่าไม่สู้จะมีความหมาย	นึกว่า
เป็นสิ่งท่ีสมมติตั้งข้ึน	 โดยปราศจากเหตุผลที่อิสรชนจะยอมรับได้เต็มท่ี	 แท้จริงไม่ว่า
วินัยทหารหรือวินัยโดยท่ัวไปเป็นของจ�าเป็นอย่างย่ิงยวด	 เพราะเป็นต้นเหตุส�าคัญ
ที่ท�าให้ระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ที่มีอยู่ส�าหรับความเรียบร้อยเป็นปกติของการงาน 
ของสังคมและบ้านเมืองไม่เป็นหมัน	 นับว่าเป็นปัจจัยและพลังส่วนหนึ่งซึ่งท�าให ้
การทุกอย่างด�าเนินไปได้โดยดี	โดยสะดวก	และบรรลุผลอย่างถูกต้อง”
	 พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่	 และปริญญาบัตร	 โรงเรียน 
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ณ	หอประชุมกิตติขจร	วันที่	24	เมษายน	2517
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แบบทดสอบ
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แบบทดสอบ

ข้อ	1	 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
	 1)	 ผู้ใดกระท�าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 
	 	 ส่วนรวมแล้วย่อมไม่ผิดจริยธรรม
	 2)	 ผู้ใดกระท�าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 
	 	 ส่วนรวมอาจไม่ผิดทุจริต
	 3)	 ผู้กระท�าผิดทุจริตทุกเร่ืือง	 คือ	 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
	 	 และผลประโยชน์ส่วนรวม
	 4)	 ผิดทุกข้อ

ข้อ	2	 รปูแบบของการกระท�าทีเ่ป็นการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์ 
	 ส่วนรวมมีกี่รูปแบบ
	 1)	 5	รูปแบบ
	 2)	 7	รูปแบบ
	 3)	 9	รูปแบบ
	 4)	 10	รูปแบบ

ข้อ	3	 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไม่ได้หมายถึง 
	 ข้อใด
	 1)	 การท�าโครงการสาธารณะลงในพื้นที่
	 2)	 การท�าธุรกิจกับตนเอง	หรือเป็นคู่สัญญา
	 3)	 การท�างานหลังจากออกจากต�าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ
	 4)	 การรับผลประโยชน์ต่างๆ

ข้อ	4	 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงข้อใด
	 1)	 การปกปิดข้อมูลราชการ
	 2)	 การบิดเบือนข้อมูลภายในราชการ
	 3)	 การรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง
	 4)	 การเปิดเผยข้อมูลราชการ
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ข้อ	5	 รูปแบบการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมคอืข้อใด
	 1)	 การท�าธุรกิจกับบุคคลที่ตนเองรู้จัก
	 2)	 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ	 เพื่อให้เกิด 
	 	 ประโยชน์แก่สังคม
	 3)	 การน�าทรัพย์ส่วนตัวไปใช้ในราชการ
	 4)	 การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง

ข้อ	6	 ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 
	 และประโยชน์ส่วนรวม
	 1)	 เจ้าหน้าที่รัฐท�าอาชีพเสริมหลังเวลาราชการ
	 2)	 พ่อค้าขายของบนทางเท้าที่จุดผ่อนปรน
	 3)	 ผู ้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท 
	 	 ที่ต้องถูกตรวจสอบ
	 4)	 เจ้าหน้าที่ของรัฐน�าโทรศัพท์ของทางราชการกลับที่พักหลังเลิกงาน

ข้อ	7	 สาระส�าคญัของมาตรา	100	ของพระราชบญัญัตปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วย 
	 การป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ห้ามมิให้เจ้าหน้าที ่
	 ของรัฐด�าเนินกิจการในเรื่องต่างๆ	ยกเว้นข้อใด
	 1)	 เป็นคู ่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท�ากับหน่วยงานของรัฐ 
	 	 ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
	 	 ซึ่งมีอ�านาจก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือด�าเนินคดี
	 2)	 เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ	 ท่ีปรึกษา	 ตัวแทน	 พนักงาน 
	 	 หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับ	 ดูแล	 ควบคุม	 
	 	 หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู ่
	 	 หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
	 3)	 เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา 
	 	 กับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู ้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 
	 	 ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ�านาจก�ากับดูแล	 ควบคุม	 ตรวจสอบ 
	 	 หรือด�าเนินคดี
	 4)	 เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรฐัทีญ่าตขิองเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้มอี�านาจ 
	 	 ก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือด�าเนินคดี
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ข้อ	8	 ตามระเบียบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการให้หรอืรบัของขวญัของเจ้าหน้าที ่
	 ของรัฐ	 พ.ศ.	 2544	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคล 
	 ในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู ้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
	 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ข้อใดไม่ใช่บุคคลในครอบครัวตามระเบียบดังกล่าว
	 1)	 ปู่ย่า	ตายาย
	 2)	 บิดา	มารดา
	 3)	 พี่น้องร่วมบิดามารดา
	 4)	 พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน

ข้อ	9	 เจ้าหน้าทีข่องรฐัทีเ่ข้าไปมส่ีวนเกีย่วข้องกบัการเรีย่ไรของบคุคลหรือนติบิคุคล 
	 ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐสามารถด�าเนินการเรื่องใดได้
	 1)	 แสดงต�าแหน่งหน้าที่ในการด�าเนินการเรี่ยไร
	 2)	 สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยท�าการเรี่ยไรให้
	 3)	 ขอร้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน	ช่วยท�าการเรี่ยไรให้ได้
	 4)	 ผิดทุกข้อ

ข้อ	10	การเรี่ยไรเร่ืองใดที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม 
	 การเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
	 1)	 หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด�าเนินการเรี่ยไร
	 2)	 หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร
	 3)	 กฐินพระราชทาน
	 4)	 ถูกทุกข้อ
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ค�าตอบ
ข้อ	1	 2)	 ผู้ใดกระท�าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ 
	 	 ส่วนรวมอาจไม่ผิดทุจริต
ข้อ	2	 3)	 9	รูปแบบ
ข้อ	3	 1)	 การท�าโครงการสาธารณะลงในพื้นที่
ข้อ	4	 3)	 การรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง
ข้อ	5	 4)	 การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
ข้อ	6	 3)	 ผู ้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท 
	 	 ที่ต้องถูกตรวจสอบ
ข้อ	7	 4)	 เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของรัฐทีญ่าตขิองเจ้าหน้าทีข่องรฐัผูน้ัน้	มอี�านาจ 
	 	 ก�ากับ	ดูแล	ควบคุม	ตรวจสอบ	หรือด�าเนินคดี
ข้อ	8	 1)	 ปู่ย่า	ตายาย
ข้อ	9	 4)	 ผิดทุกข้อ
ข้อ	10	 3)	 กฐินพระราชทาน

ท่ีมา	หลกัสตูรสร้างวทิยากรผูน้�าการเปลีย่นแปลง	สูส่งัคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติ	ชดุหลกัสตูรต้านทจุรติศกึษา	 

(Anti	 -	 Corruption	 Education)	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต	ิ

พุทธศักราช	2561

หนังสือชุดวิชาป้องกันการทุจริต	กระทรวงคมนาคม
วิชาที่	1	การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม




