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คำนำ 
 
 ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการบูรณาการทุก
ภาคส่วนให้เห็นถึงภัยร้ายที่ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาล อีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นทุจริตทางตรง 
ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการปรับเปลี ่ยนเป็นรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ ้น เช่น            
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย ส่งผลกระทบทาง
ลบในวงกว้าง รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ได้กำหนดทิศทาง แนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปราม เพื่อแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริต และสร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วน ที่ส่งผลต่อ
ทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต 

กลไกสำคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตเชิงบวก  
ในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยนั่นคือ ระบบคิด เพราะระบบการคิดที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมคือ ระบบ 
การคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน โดยมักจะนำ
ประโยชน์ส่วนตนมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของ 
เครือญาติและพวกพ้องสำคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสำคัญ 
ที่จะนำไปสู ่การทุจริต ดังนั ้น แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั ่งยืนต้องเริ ่มต้นแก้ไขที ่ตัวบุคคล  
โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถแยกแยะได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และ
เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม”  
 ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จึงจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยใช้
แนวคิดวิชาคณิตศาสตร์เปรียบเทียบวิธีคิดในระบบเลขฐานสิบและระบบเลขฐานสอง เป็นการนำวิธีคิดมา
ประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำไปเป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถแยก
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด  เป็นที ่น่ายินดีอย่างยิ ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
ราชนครินทร์ ได้รับเกียรติจากท่านสุทธินันท์  สาริมาณ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการป้องกันการทุจริต 
สำนักงาน ป.ช.ช. และคณะ  เป็นวิทยากรในการให้แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  วิเคราะห์ความเสี่ยง  
และแนวทางในการจัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2561  จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  
 หวังเป็นอย่างยิ ่งว่าคู ่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรม  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ต่อไป 
 
                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
                     1 ตุลาคม 2563 
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บทนำ 
 

ทศิทางการป้องกนัการทุจรติของประเทศไทย 
 
 

 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมาศาลและเป็นอุปสรรค
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็นทุจิตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับ
สินบน การจักซื้อจัดจ้าง ในปัจจุบันได้รับปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทุจริต 
เชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบ 
ในวงกว้าง 
 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ 
กลไก และกำหนดเป้าหมายสำหรับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่ช่วงปี 
พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน การดำเนินงานได้สร้างความตื ่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องปรบัฐานความคิดและ
สร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม  
 สำหรับประเทศไทยได้การกำหนดทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และรุนแรง รวมถึงการสร้างความตระหนักในการ
ประพฤต ิปฏิบ ัต ิตนด้วยความซื ่อส ัตย ์ส ุจร ิตของคนในสังคม และกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ 
การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี ดังนั้น สาระสำคัญที่มีความ
เชื่อมโยงสำหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่กระทรวงสาธารณสุขนำมาใช้มีดังนี ้

1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... 
2. วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูป

แห่งชาติ 
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน (Thailand 4.0) 
6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 

2560-2564)  
7. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลุกจิตสำนึก 

ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)  
8. ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  

 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ... . กำหนดในหมวดที่ 4 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า 
“...บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่า เป็นครั้งแรกที่
รัฐธรรมนูญได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที ่ของประชาชนชาวไทยทุกคน 
นอกจากนี้ ยังกำหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู ้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการ
และกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้ง
กลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้
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เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องเสริมสร้าง
ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มีประสิทธิภาพที่สำคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำคัญต่อการ
บริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรมนั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคล มีการโยกย้อยแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือชี้นำให้ข้าราชการ
หร ือเจ้าหน ้าท ี ่ของรัฐปฏ ิบ ัต ิ งานโดยไม ่ย ึดม ั ่นในหล ักผลประโยชน ์แห ่งร ัฐ  รวมถ ึงการม ุ ่ ง เน้น 
การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองรวมถึงพวกพ้อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... จึงได้มี
ความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้างประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการ
แผ่นดินและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กำหนดเอาไว้ 
 วาระการปฏริูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพื ่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั ่งยื น เป็นรูปธรรมปฏิบัต ิได้  สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” เพ่ือปฏิรูปคนให้มีจิตสำนึก สร้างจิตสำนึกท่ีตัวบุคคล รับผิดชอบชั่ว
ดี อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ มองว่าการทุจริตเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ 
(2) ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกันการทุจริต  เสมือนการ
สร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม และ (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบ บและ
กระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะ
ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำที่จะกระทำการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สภาปฏิบัติการปฏิรูปประเทศได้กำหนดให้กฎหมาย
ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับภายในปี พ.ศ. 2559 หรือภายในรัฐบาลนี้ และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานนำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำหนด
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึดวัตถุประสงค์หลักแห่งชาติ
เป็นแม่บทหลัก ทิศทางการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ  

สภาปฏิบัติการปฏิรูปแห่งชาติ วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะ 20 ปี โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนากา ร
บริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ กำหนดกรอบแนวทางที่สำคัญ 6 กรอบแนวทาง ได้แก่ (1) การ
ปรัปบรุงกี่บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ (3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
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(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7) การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมาย
ให้มีศักยภาพ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กำหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
บริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ในยุทธศาสตร์นี้ 
ได้กำหนดกรอบแนวทางการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
พัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม วิธีคิดและกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิ
ต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ปราบรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้
เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ แ 
ละนักธุรกิจออกจากกัน ทั้งนี้ การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand 4.0) เป็นโมเดลที่น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลักในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2 ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ 
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (2) การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ใน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเน้นการ
พัฒนาที่สมดุลใน 4 มิติ มติที่หยิบยกคือการยกระดับศักยภาพและคุณค่าของมนุษย์ (Human Wisdom)  ด้วย
การพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร่างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี คือ สังคมที่มี
ความหวัง (Hope) สังคมท่ีเปี่ยมสุข (Happiness) และสังคมที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)  
 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2560-2564) ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean 
Thailand) กำหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคม
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝังความ
พอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบ 
Digital Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 
            ประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่อง  มาตรฐานของจรรยาบรรณที ่พึงม ีในสถาบันอุดมศึกษา ข ้อ ๒ (๓)              
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในราชกิจานุเบกษา  กำหนดข้าราชการและพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภททุกตำแหน่ง 
ต้องยึดมั่นในหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
             นโยบายเกี่ยวกับคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
โดยให้ถือเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของข้าราชการและพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภททุก
ตำแหน่ง เพื่อบริหารราชการและปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยงต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ  รวมทั้งเป็นสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยบุคลากรทุก
คนพึงยึดถือเปน็แนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง 
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 จึงกล่าวได้ว่า ระบบการคิดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่สร้างปัญหาให้แก่สังคม คือระบบการคิดที่ไม่
สามารถแยกเรื่องประโยชนส์ว่นตนและประโยชนส์ว่นรวมออกจากกันใหไ้ด้อยา่งชดัเจน โดยมักจะนำประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน นำประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องสำคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิด
ดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสำคัญที่จะนำไปสู่การทุจริต  ดังนั้น การปรับสภาพทางสังคมของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ Digital 
Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
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บทที ่1 
 

แก ้“ทุจรติ” ตอ้งคดิแยกแยะ 
 
 

ปรับวิธคีดิ พฤตกิรรมเปลีย่น สงัคมเปลีย่น 

ประเทศชาตเิปลีย่น โลกเปลีย่น 
 

 

 

 

 

แก้ “ทุจริต” ต้องคิดแยกแยะ 
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“Conflict of interest  หรือการขัดกนัแห่งผลประโยชน์            
หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่ 

บุคคลมีอ านาจหน้าที่ทีจ่ะต้องใช้ดุลยพนิิจ ปฏบิัติหน้าที ่หรือกระท าการอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามอ านาจหน้าที่เพ่ือส่วนรวม เพ่ือหน่วยงาน หรือเพ่ือองค์กร  

แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกีย่วข้องอยู่ในเร่ืองนั้นๆ” 

ศ.ดร. ก ำชยั   จงจกัรพนัธ์ 
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เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 เมื่อนำระบบเลข 
“ฐานสบิ Analog” และ 
ระบบเลข “ฐานสอง 

ทำไม  

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีตัวเลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 เป็นระบบคิด
เลขที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกันมาตั้งแต่จำความกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้
บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที ่ตรงกันในการสื่อ
ความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ที่ใช้ค่าต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่ง
เป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของข้อมูลโดยการใช้ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง 

หรือ Continuous 
ระบบคิด “ฐานสิบ” หร ือ Analog Thinking เป็นระบบการคิด

วิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลาย
ทาง เกิดความคิดที ่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำมาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้
ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนำประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน
กันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้  

Analog 

Thinking 

 

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัว คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง)  สอดคล้องกับการ
ทำงานระบบ Digital ที่มีลักษณะการทำงานภายในเพียง 2 จังหวะ คือ 0 กับ 

1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด หรือ Discrete 
 ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เป็นระบบการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 
(หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ 
เท็จ กับ จริง ทำได้ กับ ทำไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม 
เ ป ็ น ต ้ น  จ ึ ง เ ห ม า ะ ก ั บ ก า ร น ำ ม า เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ กั บ 
ก า ร ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ข อ ง เ จ ้ า ห น ้ า ท ี ่ ข อ ง ร ั ฐ ท ี ่ ต ้ อ ง ส า ม า ร ถ แ ย ก 
เรื ่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื ่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่
กระทำการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

Digital Thinking 

จึงใชร้ะบบเลขฐานสบิ (Analog) และระบบเลขฐานสอง (Digital)  

มาใชแ้ยกแยะการ แก้ “ทุจริต” 
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Digital” มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ ระบบคดิ “ฐานสบิ Analog” และ ระบบคดิ “ฐานสอง 
Digital” จะเห็นได้ว่า... 
 ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึง
โอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ อาจจะนำประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้ 

 ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น 
คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ จริง, ทำ
ได้ กับ ทำไม่ได้, ประโยชน์ส่วนตน กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการนำมาเปรียบเทียบกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่าง
เด็ดขาด และไม่กระทำการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ระบบคิด 

คิดแบบระบบเลข 

ฐาน 2 

(เลข 0 กบัเลข 1)  

แยกประโยชน์ส่วนตน 

ออกจากประโยชน์

ส่วนรวม  

สงัคมโลกสมยัใหม่ยุค 

Digital  

คิดแบบระบบเลขฐาน 
10  

(เลข 0 ถึงเลข 9) 

ไม่สามารถแยก

ประโยชน์ส่วนตน ออก

จากประโยชน์ส่วนรวม

ได ้

 สงัคมโลกยุค 

Analog 

Digital Analog 

ระบบความคดิ “แยกแยะใหไ้ดเ้รือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น” 
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Digital Analog 
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คิดให้ได้ คดิให้ดี คิดใหเ้ป็น 

 

1. คดิกอ่นทำ (กอ่นกระทำการทจุรติ)  
2. คดิถงึผลเสยีผลกระทบตอ่ประเทศชาต ิ 
(ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัประเทศในทกุๆ ดา้น) 
3. คดิถงึผูไ้ดร้บับทลงโทษจากการกระทำการทจุรติ  
(เอามาเปน็บทเรยีน) 
4. คดิถงึผลเสยีผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัตนเอง  
(จะตอ้งอยูก่บัความเสีย่งทีจ่ะถกูรอ้งเรยีน ถกูลงโทษไลอ่อก  
และตดิคกุ) 
5. คดิถงึคนรอบขา้ง (เสือ่มเสยีตอ่ครอบครวัและวงศต์ระกลู) 
6. คดิอยา่งมสีตสิมัปชญัญะ 
 

1. คดิแบบพอเพยีง ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง ไมเ่บยีดเบยีนผูอ้ืน่ 
และไมเ่บยีดเบยีนประเทศชาติ 
2. คดิอยา่งรบัผดิชอบตามบทบาทหนา้ที ่กฎระเบยีบ 
3. คดิตามคณุธรรมวา่ “ทำดไีดด้ี ทำชัว่ไดช้ัว่” 

 

1. คดิแยกเรือ่งประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวมออก
จากกนัอยา่งชดัเจน 
2. คดิแยกเรือ่งตำแหน่งหนา้ที่ กบั เรือ่งสว่นตัวออกจากกัน 
3. คดิทีจ่ะไมน่ำประโยชนส์ว่นตนกบัประโยชนส์ว่นรวมมา
ปะปนกนั มากา้วกา่ยกนั 
4. คดิทีจ่ะไมเ่อาประโยชนส์ว่นรวมมาเปน็ประโยชนส์ว่นตน  
5. คดิทีจ่ะไมเ่อาผลประโยชนส์ว่นรวมมาตอบแทนบญุคณุสว่น
ตน  
6. คดิเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวมมากกวา่ประโยชนส์ว่นตน เครอื
ญาต ิและพวกพอ้ง 

คดิได ้

คดิด ี

คดิเปน็ 
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บอกเล่าฐานสิบ ที่คิดแบบ Analog 
 
 การใช้รถหลวง 
 
 การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับ ระหว่างบ้านพักกับที่ทำงานได้หรือไม่ 
  
 มีประเด็นตัวอย่างว่า ข้าราชการหน่วยงาน
ของรัฐแห่งหนึ่ง ได้นำรถยนต์ส่วนกลางซึ่งเป็นรถที่
มีไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้
ในล ักษณะรถประจำตำแหน่ง  โดยข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐจะโทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถ
โดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจรถ
ไว้ และยังให้พนักงานขับรถนำรถยนต์ดังกล่าวไป
รับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วง
เช้าและเย็นด้วย โดยไม่มีการจัดทำเอกสารควบคุม
การใช้รถตามระเบียบทางราชการ ทำให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพื่องานราชการหรือไม่ หรือ
เมื ่อเสร็จสิ ้นการใช้งานในแต่ละวันได้รถมาเก็บ
รักษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่ 
 กรณีนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ชี้
ม ูลว ่า เป ็นการไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามระเบ ียบสำนัก
นายกร ัฐมนตรีว ่าด ้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
กระทำการทุจริตและใช้อำนาจหน้าที่มิโดยชอบ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่
ในการพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่
กลับนำรถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำ
ส่วนตัว การใช้รถยนต์ไป-กลับ ที่พักเป็นประจำ
ส่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั้นๆ หรอืใช้รถยนต์ไปใน

สถานที่อื ่นๆ เช่น ไปรับประทานอาหารกลางวัน
หรือไปทำธุระส่วนตัว ก็ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ที่
ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็น
ก า ร ก ร ะ ท ำ ก า ร ท ุ จ ร ิ ต  ซ ึ ่ ง จ ะ ต ้ อ ง 
ถูกดำเนินการทางอาญาและทางวินัย นอกจากคน
ใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ 
เจ้าหน้าที ่ฝ ่ายการเงิน และผู ้อนุมัติเบิกจ่ายค่า
น้ำมันก็จะถูกดำเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้งเรียก
เงินค่าน้ำมันทั้งหมดคืนราชการ 
 ด ังน ั ้น การใช ้รถยนต ์ส ่วนกลางต ้อง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ 
ไม่ควรใช้ในลักษณะที่เป็นการส่วนตัว และหากมี
ความจำเป็นที่จะใช้นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
ก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้า 
 กรณีนี้ เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการกระทำ
กันแทบทุกหน่วยงานด้วยความเคยชิน โดยคิดไป
เองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งมีการ
เอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิดความเสียหายแก่ผู้กระทำ
ความผิดโดยใช่เหตุ 

 
 
 
 
 
 

  

คัดลอกจากคอลัมน ์มุมข้าราชการ  
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที ่21548 ปีที่ 68  
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 
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บทที ่2 
 

กฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการปอ้งกนัการขดักนั 
ระหวา่งประโยชนส์่วนบคุคลกับประโยชนส์่วนร่วม 

 

 

 

 
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ         ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคด ี

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น          
ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด   
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อ   ความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง    ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้นำบทบัญญัติตามมาตรา 100 มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือ
ว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้ใดรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

 

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2542   และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
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 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนด
หลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ 
ดังนี้ 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ     โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท      ที่ปฏิบัติกันในสังคม 
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู ้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือ  ร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด        จากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  ได้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
 (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
 (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ     หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดทันที 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ   มีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่
สามารถกระทำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
 ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ

ประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ 
เรือ่ง หลักเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใด 

โดยธรรมจรรยาของเจา้หนา้ทีข่องรฐั พ.ศ. 2543 
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ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู ้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์เท่านั้นต่อประธาน  สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น    
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้
บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
 

 
 

 โดยที่ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้หลายครั้ง เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการ
เบียดเบียนข้าราชการโดยไม่จำเป็นและสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากมีการแข่งขันกันให้ของขวัญในราคา
แพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ ในวงราชการอีกด้วย  และในการกำหนดจรรยาบรรณ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ก็มีการกำหนดในเรื่องทำนองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ฉะนั้น จึงสมควรรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและ รับของขวัญไว้เป็นการถาวรมีมาตรฐานอย่างเดียวกัน 
และมีความชัดเจนเพื่อเสริมมาตรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้เป็นผล
อย่างจริงจัง ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไม่ได้กำหนดไว้ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี    จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 "ของขวัญ" หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กัน    เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้

หมายความรวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หาหรือเพ่ือการสงเคราะห์ หรือ
ให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน
หรือการให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ

ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการใหห้รอืรบัของขวญั 
ของเจา้หน้าที่ของรฐั พ.ศ. 2544 
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ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันและไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอ่ืนใด การ
ชำระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 

 "ปกติประเพณีนิยม" หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดง ความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือ      ตามมารยาท ที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 

 "ผู้บังคับบัญชา" ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายในของ
หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอำนาจบังคับบัญชาหรือ
กำกับดูแลด้วย 

 "บุคคลในครอบครัว" หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน 

 ข้อ 4 ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับกรณีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ ของรัฐซึ่งอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 

 การให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มีราคาหรือ
มูลค่าเกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  การทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้ สำหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย      
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 

 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะทำการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือใช้เงินสวัสดิการใด ๆ เพื่อมอบให้หรือ
จัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชาไม่ว่ากรณีใด ๆ มิได้ 

 ข้อ 6 ผู ้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู ้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 5 

 ข้อ 7 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามกรณีที่กำหนดไว้ใน ข้อ 8 

 ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้ซึ่ง
ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ในลักษณะดังต่อไปนี้ 

 (1) ผู้ซึ่งมีคำขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออก
คำสั่งทางปกครอง หรือการร้องเรียน เป็นต้น 

 (2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ทำกับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การได้รับสัมปทาน เป็นต้น 

 (3) ผู้ซึ่งกำลังดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกำกับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงาน หรือธุรกิจหลักทรัพย์ เป็นต้น 

 (4)  ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากผู้ที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เฉพาะกรณี การรับของขวัญที่ให้ตามปกติประเพณีนิยม 
และของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด
ไว้ สำหรับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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 ข้อ 9 ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐทราบใน
ภายหลังว่าเป็นการรับของขวัญโดยฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดไว้สำหรับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้   ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืน
ระเบียบนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการการเมือง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่  ของรัฐผู้นั้นประพฤติ
ปฏิบัติไม่เป็นไปตามคุณธรรมและจริยธรรม และให้ดำเนินการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรีกำหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 

 (2) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นข้าราชการประเภทอื่นนอกจาก (1) หรือพนักงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดทางวนิัย 
และให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดำเนินการให้มีการลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

 ข้อ 11 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่สอดส่อง และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้แก่หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน   ต่อสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรีว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดปฏิบัติในการให้ของขวัญหรือรับของขวัญฝ่าฝืนระเบียบนี้ ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งไปยัง
ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้ 

 ข้อ 12 เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัด แก่ประชาชนทั่วไปในการแสดง
ความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง    การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ 
ตามปกติประเพณีนิยม ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุด
อวยพรหรือใช้บัตรแสดงความเสียใจ แทนการให้ของขวัญ 

 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างค่านิยมการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดง
การต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจ ด้วยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง แนะนำหรือกำหนดมาตรการจูงใจที่จะ
พัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้อยู่ในบังคับบัญชาให้เป็นไปในแนวทางประหยัด 

 

 
 

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้  
 “การเรี่ยไร” หมายความว่า การเก็บเงินหรือทรัพย์สิน โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจ
สมัคร และให้หมายความรวมถึงการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยาย
ว่า มิใช่เป็นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้หรือบริการธรรมดา แต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมด 
หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
 “เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร” หมายความว่า เข้าไปช่วยเหลือโดยมีส่วนร่วมในการจัดให้มี 
การเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร หรือเป็นประธานกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงาน ที่ปรึกษา 
หรือในฐานะอ่ืนใดในการเรี่ยไรนั้น 
 ข้อ 6 หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ  การเรี่ยไรมิได้ เว้นแต่เป็น
การเรี่ยไร ตามข้อ 19 หรือได้รับอนุมัติจาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด
ไว้ในระเบียบนี้ 

ระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการเรีย่ไร  ของหนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2544 
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 หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วย  การควบคุมการเรี่ยไร 
นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การเรี่ยไรแล้ว จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
ในระเบียบนี้ด้วย ในกรณีนี้ กคร. อาจกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ เรียกโดยย่อว่า “กคร.” ประกอบด้วย 
รองนายกรัฐมนตรีที ่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ ผู ้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี ผู ้แทน
กระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน
กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก
ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ และผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กคร. จะแต่งตั ้งข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวนไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ 18 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่ กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี จะ
พิจารณาอนุมัติให้ตามข้อ 6 ได้นั้น จะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประโยชน์          แก่หน่วยงานของรัฐ
นั้นเอง 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพ่ือประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนาประเทศ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (4) เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ 19 การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติ
จาก กคร. หรือ กคร. จังหวัด แล้วแต่กรณี 
 (1) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และมีมติคระรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (2) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องดำเนินการ     เพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย
หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีสำคัญ 
 (3) เป็นการเรี่ยไรเพ่ือร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (4) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ 18 (1) หรือ (3) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกินจำนวนเงินหรือมูลค่า
ตามท่ี กคร. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(5) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ 18 (4) ซึ่ง กคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษายกเว้น
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 

(6) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นที่ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติ 
ตามระเบียบนี้แล้ว 
 ข้อ 20 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นตามข้อ 19 ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือ
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทำการเรี่ยไรเป็นการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 (2) กำหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 (3) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้ง เว้นแต่โดยลักษณะแห่ง
การเรี่ยไรไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้    ก็ให้จัดทำเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ 
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 (4) จัดทำบัญชีการรับจ่ายหรือทรัพย์สินที่ได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดการเรี่ยไร หรือทุกสามเดือน ในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่กระทำอย่างต่อเนื่องและปิด
ประกาศเปิดเผย ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐที่ได้ทำการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลทั่วไป     
ได้ทราบและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ สถานที่สำหรับประชาชนสามารถใช้ใน
การค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 (5) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมทั้งส่งบัญชีตาม (4) ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้จัดทำบัญชีตาม (4) แล้วเสร็จ หรือในกรณีที่เป็นการเรี่ยไรที่ได้กระทำอย่างต่อเนื่อง ให้
รายงานการเงินพร้อมทั้ง  ส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 
 ข้อ 21 ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 (1) กำหนดประโยชน์ที่ผู้บริจาคหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (2) กำหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจำนวนหรือมูลค่าที่แน่นอน เว้นแต่ โดยสภาพ 
มีความจำเป็นต้องกำหนดเป็นจำนวนเงินที่แน่นอน เช่น การจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 (3) กระทำการใด ๆ ที่เป็นการบังคับให้บุคคลใดทำการเรี่ยไรหรือบริจาค หรือกระทำการในลักษณะที่
ทำให้บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 (4) ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐออกทำการเรี่ยไร หรือใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่น
ออกทำการเรี่ยไร 
 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระทำการดังต่อไปนี้ 
 (1) ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอ่ืน หรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
 (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้ หรือกระทำใน
ลักษณะที่ทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะ
ไม่ช่วยทำการเรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกัน 
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล  กับประโยชน์ส่วนรวม 
 

เหตผุล 
 

โดยที่การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงาน
ของรัฐ จึงต้องห้ามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต สมควร
กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
รา่ง 

พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยความผดิเกีย่วกบัการขัดกนัระหวา่งประโยชนส์ว่นบคุคล 
กับประโยชนส์ว่นรวม พ.ศ. .... 

   
.......................................... 
........................................... 
........................................... 

...................................................................................................................................................
........................... 

  
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวม 
  
...................................................................................................................................................

........................... 

         รา่งฯ ที ่สำนักงานคณะกรมการกฤษฎีกา 
 ตรวจพจิารณาแลว้ เรือ่งเสรจ็ที ่81/2560 
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มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” 

มาตรา  2   พระราชบ ัญญ ัต ิ น ี ้ ใ ห ้ ใ ช ้ บ ั ง ค ั บ เม ื ่ อพ ้ นกำหนดหน ึ ่ ง ร ้ อยแปดส ิ บ วั น  
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน

ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ดำเนินกิจการของรัฐตาม
กฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ 

“ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า 
(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รัฐมนตรี 
(3) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(4) สมาชิกวุฒิสภา 
(5) ข้าราชการการเมืองอื ่นนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ

การเมือง 
( 6 )  ข ้ า ร าชการ ร ั ฐสภาฝ ่ า ยการ เม ื อ งตามกฎหมายว ่ าด ้ วย ระ เบ ี ยบข ้ า ร าชการ 

ฝ่ายรัฐสภา 
(7 )  ผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  รองผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น ผ ู ้ ช ่ วยผ ู ้บร ิหารท ้องถ ิ ่น  และสมาชิก  

สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(8) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอ่ืนตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป    โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือ
บุคคลใดเป็นการเฉพาะ 

“คู่สมรส” หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

 
“ญาติ” หมายความว่า  
(1) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(2) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(3) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(4) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(5) พ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(6) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย  
“โดยทุจริต” หมายความว่า เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง

หรือผู้อื่น 
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง 
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(1) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า 
(2) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย 
(3) การเข้าค้ำประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม 
(4) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน 
(5) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าท่ีเป็นจริงตามที่ปรากฏ   ในท้องตลาด 
(6) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏ      ในท้องตลาด 
(7) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการ หรือคิดค่าเช่า

หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
(8) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทาง

การค้า 
(9) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จำหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า  ที่ให้แก่บุคคลอ่ืนโดย

ปกติทางการค้า 
(10) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า  
(11) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือ คิดค่าใช้จ่ายน้อย

กว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า 
(12) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย 

หรือบัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการค้า 
(13) การให้รางวัล  
(14) การชำระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง 
(15) การอื่นใดซึ่งเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ หรือไม่

ต้องออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 
“ปกติประเพณีนิยม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้

หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรา 4 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและ

ประชาชนเป็นสำคัญ ต้องใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต้องไม่กระทำการที่จะ
ก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  

มาตรา 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้ตำแหน่ง
หน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระทำ
ตามมาตรานี้ 

การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย  
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(1) การกระทำที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ที่กำหนด
ไว้เป็นอย่างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

(2) การกำหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎซึ ่งเอ้ือ
ประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ
ที่บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล  การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็น
การมีส่วนได้เสีย  เกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้
กำกับดูแล 

(3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จาก     การปฏิบัติราชการ 
การปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  

(4) การริเริ่ม เสนอ จัดทำ หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพื่อเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  

(5) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย 

( 6 )  การ ใช ้ ตำแหน ่ งหร ื ออำนาจหน ้ าท ี ่ ซ ึ ่ ง ตนม ี อย ู ่ โ ดยท ุ จ ร ิ ต  ไปม ี อ ิ ทธ ิ พลต่ อ  
การตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอ่ืนไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

    (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคำสั่งทางปกครองอ่ืนที่ให้  สิทธิประโยชน์อันอาจ
คำนวณเป็นเงินได ้

    (ข) ให้สัมปทาน ทำสัญญา หรือทำนิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด 
    (ค)  บรรจ ุ  แต ่ งต ั ้ ง  เล ื ่ อนเง ิน เด ือน เล ื ่ อนข ั ้น เง ิน เด ือน โอน ย ้ าย ดำเน ินการ  

ทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดำรงตำแหน่งอ่ืนดังกล่าว 
พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

    (ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพ่ือดำเนินคดีอาญา 
    (จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ดำเนินคดี หรือไม่ดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดี หรือให้

ถอนคำร้องทกุข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา  ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด 
    (ฉ) ดำเนินกระบวนพิจารณาทำคำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย หรือคำชี้ขาด 
    (ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามคำชี้ขาด  
การกระทำตามวรรคสอง (2) (3) และ (4) ให้ใช้บังคับแก่ผู ้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ผู้บริหาร

ระดับสูง และผู้อำนวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่ สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งกระทำโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ
หรือยินยอมด้วยในการกระทำของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ดำเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย 

ให้นำความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่
และเป็นผู้กระทำโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดำเนินการในลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินการ 
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ   ให้กระทำการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย 
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เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่า
ด้วยการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (5) สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแล 
ทั้งนี้ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่อง
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(1) ยานพาหนะ 
(2) เครื่องมือสื่อสาร 
(3) อาคารสถานที่ 
(4) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำนักงาน 
(5) สิ่งสาธารณูปโภค 
มาตรา 6   บ ุคคลใดร ับประโยชน ์จากการกระทำของ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของร ั ฐ  ค ู ่ สมรส  

หร ือบ ุตรของเจ ้ าหน ้าท ี ่ ของร ัฐ  หร ือบ ุคคลอ ื ่นตามมาตรา 5 วรรคห ้า  โดยร ู ้ เห ็น เป ็นใจด ้วย  
ในการกระทำดังกล่าว บุคคลนั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดตามมาตรา 5 

ในกรณ ีท ี ่ น ิ ต ิ บ ุ คคล เป ็นผ ู ้ ร ั บประโยชน ์ ตามวรรคหน ึ ่ ง  โ ดยน ิ ต ิ บ ุ คคลด ั งกล ่ าว  
ไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ้าการรับประโยชน์ของนิติบุคคลเกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของกรรมการ 
หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับ
บุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย 

มาตรา 7  ห ้ ามม ิ ให ้ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของร ั ฐร ับของขว ัญ ของท ี ่ ร ะล ึ ก  เ ง ิน  ทร ัพย ์ สิ น  
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตำแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับ
ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่ได้รับตามจำนวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
เป็นการรับการให้ ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้อง
รายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระทำได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
สิ่งนั้นไว้ และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงาน    ของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดทำบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บ
รักษาหรือจัดการสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับของขวัญ 
ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที ่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มี
หน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ ในโอกาสแรกที่กระทำได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการตามวรรคสองต่อไป 

มาตรา 8 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ มีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อว่ากระทำความผิดตาม    มาตรา 5 หรือมาตรา 6 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มี     ความจำเป็นไม่อาจ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน
สามครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ใน
สำนวน 
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ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 5 
และมาตรา 6 ด้วย 

มาตรา 9   ห ้ ามม ิ ให ้ เจ ้ าหน ้าท ี ่ ของร ัฐซ ึ ่ งพ ้นจากตำแหน ่งหน ้ าท ี ่ ย ั ง ไม ่ ถ ึ งสองปี   
กระทำการดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือ ดำรงตำแหน่งอื่นในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของตนในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 

( 2 )  ร ั บ เ ง ิ นหร ื อประโยชน ์ อ ื ่ น ใดอ ันอาจคำนวณเป ็ น เ ง ิ น ได้ จ ากธ ุ ร ก ิ จตาม  ( 1 )  
เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในกิจการงานตามปกติ 

ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กำหนด  

มาตรา 10  ห ้ ามม ิ ให ้ เจ ้ าหน ้าท ี ่ ของร ัฐซ ึ ่ งพ ้นจากตำแหน ่งหร ือออกจากราชการ  
หรือหน่วยงานของรัฐ กระทำโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ง
ตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการดำรงตำแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความนั้นมิได้เป็น
ความลับอีกต่อไป  

มาตรา 11  เพ ื ่ อประโยชน ์ ในการระง ับหร ื อย ับย ั ้ ง ความ เส ี ยหายท ี ่ อ าจ เก ิ ดขึ้ น  
แก ่ร ั ฐ  ในกรณ ีท ี ่ สำน ักงานอ ัยการส ู งส ุ ดตรวจร ่ างส ัญญาของร ัฐ ไม ่ว ่ าจะเป ็นส ัญญาทางแพ่ง  
หรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทุจริตหรือ
มีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจมีผลทำให้ รัฐเสียประโยชน์
อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือ  การขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสำคัญในการทำสัญญา
ดังกล่าว  ให้สำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญานั้นและแจ้งความเห็น  ต่อคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรที ่มี
อำนาจบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลหน่วยงานนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ต่อไป 

ในระหว ่ า งการพ ิ จารณาของคณะร ั ฐมนตร ีหร ื อองค ์กรตามวรรคหน ึ ่ ง  ให ้ ร ะงั บ 
การทำสัญญาไว้ก่อนจนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 

มาตรา 12  สัญญาใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองที่กระทำโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการทำหรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้ หรือควร
จะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังเข้าทำสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผล    ทำให้รัฐเสีย
ประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสำคัญในการ
ทำสัญญาดังกล่าว 

(2 )  ให ้ดำ เน ินการตามส ัญญาต ่ อไป หากส ัญญาน ั ้ น เป ็นประโยชน ์แก ่ส าธารณะ  
และรัฐไม่เสียประโยชน์เกินสมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอำนาจฝ่ายเดียวที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง        จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากคู่สัญญานั้น
ได้รับความเสียหายให้หน่วยงานของรัฐชดใช้  ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของ
รัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

(3) กรณีตาม (1) หรือ (2) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะตาม (1) และไม่ใช่สาระสำคัญ
ของสัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ 
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กรณีตาม (1) (2) และ (3) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้ว ของบุคคลภายนอกผู้สุจริต 
ในกรณีที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตาม  วรรคหนึ ่ง ให้

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่ง
ตามวรรคหนึ่ง และให้คำสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ยื่นคำร้องภายใน
สองปีนับแต่        วันทำสัญญา 

มาตรา 13 ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา 12 ให้
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
หรือจัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสำนวน การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดำเนินการตามมาตรา 12 ต่อไป 

มาตรา 14 ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่ง
สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้า
ลักษณะตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง       ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวน
ข้อเท็จจริง    เพ่ือยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด 

(1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา    ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมี
จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบคน 

(2) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน 
(3) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า   สอง ในสามของ

กรรมการตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ 
(4) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตามพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าชื่อของผู้

มีสิทธิเลือกตั้งตาม (2) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 
คำร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ 
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ร ับคำร้องตามวรรคหนึ ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวน

ข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจำเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้
ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจำเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้
ในสำนวน ในกรณีที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ว่ามีมูล ให้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป 

ให้นำความในมาตรา 12 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่สัญญา  ตามมาตรานี้ด้วยโดย
อนุโลม 

การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและ  เป็นธรรม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนด  

ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด หากการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองสูงสุด เพ่ือมีคำสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้ 

มาตรา 15 ภายใต้บังคับมาตรา 12 และมาตรา 14 ในกรณีที่โครงการของรัฐดังต่อไปนี้ มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา 12 วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผล
ทำให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็น
นัยสำคัญในการทำโครงการดังกล่าว ให้นำมาตรา 14 มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนก
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คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งให้ยุติโครงการหรือสั่งให้นำโครงการดังกล่าว
กลับไปทบทวนใหม่เพ่ือแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์  ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด 

(1) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 
(2) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจ

หน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
(3) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว 
(4) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการของ

หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
(5) โครงการอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกัน

ประกาศกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (1) (2) (3) และ (4) ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ประกาศกำหนด 
มาตรา 16 การพิจารณาและการมีคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตาม

มาตรา 12 และมาตรา 15 ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม  ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดย
ความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา  

มาตรา 17 เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอ่ืน ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(1) การดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกตำแหน่ง 
(2) การดำรงตำแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้น จะมีวัตถุประสงค์แสวงหา

กำไรมาแบ่งปันกันหรือไม่ 
(3) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนนอกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ 
(4) กิจกรรมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด 
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้จากการดำรงตำแหน่ง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือ

กิจกรรมอื่นตาม (1) (2) (3) และ (4) ด้วย 
ในกรณีที ่มีความเปลี ่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที ่ของรัฐ     แจ้งความ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบความเปลี่ยนแปลงนั้น 
ตำแหน ่งของเจ ้ าหน ้าท ี ่ ของร ัฐตามวรรคหน ึ ่ ง  หลั กเกณฑ ์และว ิธ ีการแสดงข ้อมูล 

ตามวรรคหนึ่ง และการแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กำหนด 

มาตรา 18 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต่ำกว่าสำนักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากรที่เพียงพอ
กับภารกิจเพื่อรับผิดชอบในการกำกับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับ   การ
รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทำข้อกำหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งเอกชนตาม      พระราช บัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหารือว่าการกระทำที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทำเป็นการขัดกันระหว่าง
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ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายในหก
สิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบ ข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดข้ึนไม่ได้ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสุจริต ย่อม
ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 19 ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทำตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยให้นำพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 20 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลตามมาตรา 5 วรรค
ห้า ผู้ใดกระทำการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำท้ังปรับ  

ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องระวาง
โทษสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา 21 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใด       ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
7 โดยไม่แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลา      ที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับ   ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรอืทั้งจำทั้งปรับ 

มาตรา 24 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูลรายได้ หรือความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือ
รายได้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่มาตรา 17 กำหนด หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วย
ข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ  

มาตร า  2 5  บ ร รด าคว ามผ ิ ด ต ามพระร าชบ ัญญ ั ต ิ น ี ้  ใ ห ้ อ ย ู ่ ใ น อ ำน าจขอ งศาล 
ซึ่งมีเขตอำนาจเหนือคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  

มาตร า  2 6  ป ร ะธ านกร รมกา ร  ก ร รมกา ร  อน ุ ก ร รมกา ร  พน ั ก ง าน เ จ ้ า ห น ้ า ที่   
หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมาย
กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจำนวน    ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าสองหมื่น
คน หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน       มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตาม
สมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำตามที่ถูกกล่าวหา          ให้ประธาน
รัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพ่ือตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ทั้งนี้     ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ 

มาตรา 27 ในวาระเริ่มแรกมิให้นำบทบัญญัติมาตรา 5 วรรคสอง (5) มาใช้บังคับจนกว่าจะมี
ระเบียบตามมาตรา 5 วรรคหก 

ให ้ดำเน ินการจ ัดให ้ม ี ระเบ ียบตามมาตรา 5 วรรคหก ให ้แล ้ว เสร ็จภายในหน ึ ่ งปี  
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
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ดังกล่าว ให้นำระเบียบที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับ
ดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น 

มาตรา 28 มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่
ไปก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา 29 ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน  

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการทั่วไป   เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา 3 มาตรา 5 มาตรา 9 และประกาศกำหนด
ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 17  ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
........................................ 
นายกรัฐมนตรี 
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บทที ่3  
 

การวเิคราะห์ความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิผลประโยชนท์บัซอ้น  
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร ์

 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
มาตรฐาน  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็น
กรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับ
ความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซอ้น 
ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับ
ความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือ
จำนวนเงินที่ชัดเจนได ้
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ คำอธบิาย 
5 สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4 สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3 ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2 น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1 น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
เกณฑร์ะดบัความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชงิคุณภาพ ทีส่ง่ผลกระทบดา้นการดำเนนิงาน (บุคลากร) 

ระดบั โอกาสทีเ่กดิ คำอธบิาย 
5 สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4 สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง  
3 ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2 น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1 น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ ครั้ง 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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ระดบัของความเสีย่ง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ ระดบัความเสีย่ง ชว่งคะแนน 
1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 
2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 
3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 
4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
 ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที ่
 
 ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ  
    (Likelihood x Impact)  
 
ซึ ่งจ ัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพื ้นที ่ เป ็น 4 ส ่วน (4 Quadrant) ใช ้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 

 
ระดบัความเสีย่ง คะแนนระดบัความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสสีญัลักษณ ์

ต่ำ (Low) 1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว  
 

ปานกลาง (Medium) 4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 

เสี่ยงสูง (High) 9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม      
 

เสี่ยงสูงมาก (Extreme) 15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซ้ำ 
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง 

สีแดง 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

ผลการวเิคราะหค์วามเสีย่ง 
ด้านผลประโยชนท์บัซอ้น 

จดัลำดบัความสำคญั 
ของความเสีย่ง 

(1) การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การให้ส่วนลดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว ลำดับ 1 (สูงมาก = 20 คะแนน) 
(2) การใช้เวลาไปหาประโยชน์ส่วนตัว / กิจกรรมส่วนตัว ลำดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน) 
(3) การใช้วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำวิจัยที่ได้รับทุนส่วนตัว ลำดับ 3 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
(4) การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น 
การออกเกรด (เจ้าหน้าที่กับนักศึกษา) 

ลำดับ 3 (สูงมาก = 15 คะแนน) 
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(5) การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น 
การออกเกรด (อาจารย์กับนักศึกษา) 

ลำดับ 4 (สูง = 10 คะแนน) 

(6) การนำญาติพ่ีน้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ ลำดับ 5 (สูง = 9 คะแนน) 
(7) การทำธุรกิจของตนเองกับส่วนราชการที่ตนปฏิบัติงาน ลำดับ 6 (ปานกลาง = 6 คะแนน) 

 
การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
 
 
 

5 5 
(6),(7) 
และ(8) 

10 15 20 

 
21 

     (1) 
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โอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหาย (Likelihood) 

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ ความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้

ความเสีย่งทีย่อมรบัไมไ่ด ้

ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้
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บทที ่4  
 

แนวทางการปฏิบตังิานเพือ่ปอ้งกนัผลประโยชนท์ับซอ้น  
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 

 
 
 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน         
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีประเด็นความเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับสูงมาก ได้แก่ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การให้ส่วนลดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว 
2. การใช้เวลาไปหาประโยชน์ส่วนตัว / กิจกรรมส่วนตัว 
3. การใช้วัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการทำวิจัยที่ได้รับทุนส่วนตัว 
4. การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การออกเกรด (เจ้าหน้าที่กับ

นักศึกษา) 
ระดับสูง ได้แก่   
1. การนำญาติพ่ีน้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
2. การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การออกเกรด (อาจารย์กับ

นักศึกษา) 
ระดับปานกลาง ได้แก่ 
1. การทำธุรกิจของตนเองกับส่วนราชการที่ตนปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การให้ส่วนลดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว 

แนวทางแก้ไข 

1. สร้างจิตสำนึกและให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

2. ดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 

2. การใช้เวลาไปหาประโยชน์ส่วนตัว / กิจกรรมส่วนตัว 

แนวทางแก้ไข 

1. มีการจัดทำรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 

2. หัวหน้างานควบคุม  กำกับ  ดูแลในการปฏิบัติงาน  

3. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและขออนุญาตก่อนไป และรายงานผลหลังไป (ใช้เวลา
ราชการในการรับบรรยาย/เป็นอาจารย์พิเศษที่หน่วยงานอื่น) 

4. กำหนดมาตรการในการป้องกัน 

5. จัดประชุมเพ่ือทำความเข้าใจ 

3. การใช้วัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการทำวิจัยที่ได้รับทุนส่วนตัว 
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แนวทางแก้ไข 

1. สร้างจิตสำนึกและมีการทำข้อตกลงร่วมกันกับนักวิจัยที่จะไม่ใช้วัสดุสำนักงานเพ่ือการ
วิจัย 

2. ชี้แจงเหตุผลการเบิกวัสดุสำนักงานต่อเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อป้องปรามการนำวัสดุไปใช้ใน
การวิจัย 

4. การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การออกเกรด (เจ้าหน้าที่กับนักศึกษา) 
แนวทางแก้ไข 

1. กำหนดโทษจากการเรียกรับผลประโยชน์จากนักศึกษา/เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

2. สืบหาข้อเท็จจริง  หากมีมูลความจริงให้ดำเนินการตามโทษท่ีกำหนด (เป็นกรณีตัวอย่าง) 
3. สร้างจิตสำนึก ภาพลักษณ์ขององค์กรไม่รับสินบน 

4. ประชาสัมพันธ์/เพ่ิมช่องทาง ให้หน่วยงานอื่น ๆ สามารถร้องเรียนหามีการรับสินบน 

5. การนำญาติพ่ีน้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ 

แนวทางแก้ไข 

1. ควรแจ้งให้ประธานสาขาวิชางดจัดอาจารย์พิเศษที่เป็นญาติพ่ีน้อง 

 
6. การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพ่ือประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การออกเกรด (อาจารย์กับนักศึกษา) 

แนวทางแก้ไข 

1. แจ้งเตือนอาจารย์ไม่ให้รับสิ่งของจากนักศึกษาที่ให้เพ่ือหวังผลตอบแทน 

7. การทำธุรกิจของตนเองกับส่วนราชการที่ตนปฏิบัติงาน 

แนวทางแก้ไข 

1. ตรวจสอบความเป็นเครือญาติ 
2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างโปร่งใส 

3. จัดประชุมเพ่ือทำความเข้าใจ 

4. ทำหนังสือแจ้งให้ทราบโดยอ้างอิงกฎหมายเข้าไปให้ทราบด้วย 
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บทที ่5 
 

ตวัอยา่งการขดักนัระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลกับประโยชนส์่วนรวม 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ 

 จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน         
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  มีประเด็นความเสี่ยงในระดับสูงมาก และสูง ได้แก่ 

1. การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การให้ส่วนลดแก่เจ้าหน้าที่เป็นการส่วนตัว 
2. การใช้เวลาไปหาประโยชน์ส่วนตัว / กิจกรรมส่วนตัว 
3. การใช้วัสดุสำนักงาน เพ่ือใช้ในการทำวิจัยที่ได้รับทุนส่วนตัว 
4. การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การออกเกรด (เจ้าหน้าที่กับ

นักศึกษา) 
5. การนำญาติพ่ีน้องมาเป็นอาจารย์พิเศษ 
6. การรับทรัพย์สิน / สิ่งของ เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน เช่น การออกเกรด (อาจารย์กับ

นักศึกษา) 
 ทั ้งนี ้  ผ ู ้ เข ้าร ่วมสัมมนา ได้เสนอตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส ่วนบุคคลกับส่วนรวม              
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้ 
1.  การจดัซือ้จดัจา้ง เชน่ การใหส้ว่นลดแกเ่จ้าหน้าทีเ่ปน็การสว่นตวั 
      นาย ก. เป็นเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการซื้อต้นไม้ กับร้าน ค.  ซึ่งร้าน ค. เมื่อนาย ก. ดำเนินการเบิก
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว  ร้าน ค. นำเงินส่วนลดมาให้ นาย ก.  
 
2. การใชเ้วลาไปหาประโยชนส์ว่นตวั / กจิกรรมสว่นตวั 
     นาง ข. เป็นเจ้าหน้าที่ ใช้เวลาราชการไปเสริมสวย 
    นาย ค. เป็นเจ้าหน้าที่ ให้เวลาในราชการรับจ้างพิมพ์เอกสาร 
 
3. การใชว้สัดสุำนกังาน เพือ่ใชใ้นการทำวจิยั ซึ่งไดร้บัทนุสว่นตวัไปแลว้ 
     อาจารย์ ง.  ได้รับทุนเพ่ือทำวิจัยอยู่แล้ว แต่นำวัสดุของสำนักงานไปใช้ในการ Print เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยของตนเอง 
 
4. การรบัทรัพยส์นิ / สิง่ของ เพือ่ประโยชนใ์นการประสานงาน เชน่ การออกเกรด (เจา้หนา้ที่กบันกัศึกษา) 
 นาย ก. เป็นนักศึกษา ได้มอบสิ่งของต่อนาง ข. (เจ้าหน้าที่) เพ่ือหวังผลประโยชน์ต่อตนเอง 
 
5.  การนำญาติพีน่อ้งมาเปน็อาจารย์พเิศษ 
      อาจารย์ ค. เป็นประธานสาขาวิชา และทำหน้าที่จัดอาจารย์ผู้สอน แต่เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนไม่
เพียงพอ จึงทำเรื่องเสนอมหาวิทยาลัยให้ญาติของตนเองมาสอน  
 
6. การรบัทรัพยส์นิ / สิง่ของ เพือ่ประโยชนใ์นการประสานงาน เชน่ การออกเกรด (อาจารย์กบันักศกึษา) 
 นาง ก. เป็นนักศึกษา ได้มอบสิ่งของต่อนาย ข. (อาจารย์) เพ่ือหวังผลประโยชน์ในการออกเกรดของ
ตนเอง 
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