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การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interests)ตามกฎหมาย ป.ป.ช

โดย.. นายพิเศษ นาคะพันธุ

      ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.(ดานการตรวจราชการ)
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หัวขอการบรรยาย
- หลักการแนวคิด

- พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

- ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.ที่เกี่ยวของ
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องคกรตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

*กฎหมายกําหนดใหมี
คณะกรรมการจํานวน ๕ คน

เปนผูสรรหา

 คณะกรรมการ ป.ป.ช.

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คือใคร? 
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ผูสรรหา ป.ป.ช. ๕ คน

(๔) ประธานสภาผูแทนราษฎร        

(๑)  ประธานศาลฎีกา

(๒) ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

(๓) ประธานศาลปกครองสูงสุด

(๕) ผูนําฝายคานในสภาผูแทน
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คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประธานกรรมการ ๑ คน + กรรมการ ๘ คน

คุณสมบัติเดน

-มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ
 - อายุไมต่ํากวา ๔๕ ปบริบูรณ 

 - เคยเปน รมต.,เคยรับราชการในตําแหนงไมต่าํกวาอธิบดีหรือผูดาํรง

ตําแหนงทางบริหารหนวยราชการที่มีอํานาจบริหารเทียบเทาอธิบดี 

ศาสตราจารย กรรมการองคกรอิสระผูแทนองคการพัฒนาเอกชน หรือผู

ประกอบวิชาชีพที่มีองคกรวิชาชีพตามกฎหมายไมนอยกวาสามสิบป ซึ่ง

องคการดังกลาวใหการรับรองและเสนอชื่อเขาสูกระบวนการสรรหา

- ดํารงตําแหนง ๙ ป วาระเดียว  
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อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๑) ไตสวนขอเท็จจริง สรุปสํานวนพรอมความเห็น

เสนอ ส.ว. (เพื่อใหถอดถอนบุคคลตาม ม.๕๘) 

     กรณี - ส.ส.ไมนอยกวา ๑/๔ ของทั้งหมด

    เทาที่มีอยู / หรือประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง

 ไมนอยกวา ๒ หมื่นคน เขาชื่อขอตอประธานวุฒิสภา

 ใหมีมติถอดถอน
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อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๒) ไตสวนขอเท็จจริง และสรุปสํานวน

พรอมทั้งทําความเห็น สงไปยัง

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
กรณี นายกฯ/รมต./ส.ส./ส.ว./ขก.การเมืองอืน่
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อํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการ ป.ป.ช.

(๓) ไตสวนและวินิจฉัยวา เจาหนาที่ของรัฐกระทําผิดตอ

ตําแหนงหนาที่ราชการ และทุจริตตอหนาที่ตาม

กระบวนการ ก.ม. ประกอบรัฐธรรมนูญ

(๔) 

                    



เจาหนาที่ของรัฐ คือใคร ?
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- ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
- ขาราชการ
- พนักงานสวนทองถิ่น
- พนักงานหรือผูปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานของรัฐ

- ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง

- เจาพนักงาน ตาม กม.วาดวยลักษณะปกครองทองที่

- กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานของรัฐ

- บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใชอํานาจทางการปกครองของรัฐ ในการ

ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตามกฎหมาย



จํานวน

1 1 นายกรัฐมนตรี

2 35 รัฐมนตรี

3 500 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

4 150 สมาชิกวุฒิสภา

5 111 ขาราชการการเมืองอื่นตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง

6 13 ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา

7 ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น และผูชวยผูบริหารทองถิ่นตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

8 สมาชิกสภาทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา10



ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของ อปท. 

ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช  (28 ก.ค 54)

(๑) กรุงเทพมหานคร ไดแก

(ก) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

(ข) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

(ค) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา เลขานุการและผูชวยเลขานุการ

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

(ง) สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
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(๒) เมืองพัทยา ไดแก

(ก) นายกเมืองพัทยา

(ข) รองนายกเมืองพัทยา

(ค) ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และเลขานุการนายกเมืองพัทยา

(ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยา

(๓) องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก

(ก) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

(ข) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

(ง) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
12

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของ อปท. 

ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช  (28 ก.ค 54) (ตอ)



(๔) เทศบาลนคร ไดแก

(ก) นายกเทศมนตรี

(ข) รองนายกเทศมนตรี

(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

(๕) เทศบาลเมือง ไดแก

(ก) นายกเทศมนตรี

(ข) รองนายกเทศมนตรี

(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

(ง) สมาชิกสภาเทศบาล
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ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของ อปท. 

ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช  (28 ก.ค 54) (ตอ)



(๖) เทศบาลตําบล ไดแก

(ก) นายกเทศมนตรี

(ข) รองนายกเทศมนตรี

(ค) ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรี

(๗) องคการบริหารสวนตําบล ไดแก

(ก) นายกองคการบริหารสวนตําบล

(ข) รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

(ค) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
14

ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่นของ อปท. 

ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช  (28 ก.ค 54) (ตอ)



การทุจริตตอหนาที่
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“ทุจริตตอหนาที”่ หมายความวา

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่

หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณ

ที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิได

มีตําแหนงหรือหนาที่นั้นหรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ 

ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับ

ตนเองหรือผูอื่น



การขัดกันแหงผลประโยชนและมาตรา ๑๐๐ 

พ.ร.บ.ป.ป.ช.

ประเทศไทยกับปญหาทุจริตคอรรัปชั่น

-มีมานาน ประเทศไมเจริญกาวหนา รัฐบาลถูกอภิปราย ลาออก ยุบสภา การ

ปฏิวัติรัฐประหาร กระทบCPI
-ป พ.ศ.๒๕๑๘ กอตั้ง ป.ป.ป.และเกิด ป.ป.ช.ในป พ.ศ.๒๕๔๐

-ตรา กม.ที่เกี่ยวของ เชน พรป.ปปช. พรป.วิ การเมือง  พรบ.วาดวย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พรบ.การจัดการ

หุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พรบ.มาตรการของฝายบริหารฯ 
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พระราชดํารัส

“ทานตองหามไมใหมีการทุจริตขึ้น ถาทุจริต แมแตนิดเดียวก็ขอแชง แชงให

มีอันเปน พูดอยางนี้หยาบคาย แตวาขอใหมี...อันเปน แตถาไมทุจริต สุจริต

และมีความตั้งใจจะทํา ขอใหตออายุไปถึง ๑๐๐ ป หรือถาอายุมากแลว ก็

แข็งแรง ประเทศไทยก็จะรอดพนอันตรายอยางมาก”

“กฎหมายนี้มีชองโหวเสมอ ถาเราถือโอกาสในการมชีองโหวของกฎหมาย

เพื่อการทุจริตนั้นเปนสิ่งที่เลวทราม และทําใหนําไปสูความหายนะ แตถาใช

ชองโหวในกฎหมายเพื่อสรางสรรคก็เปนการปองกันมิใหใชชองโหวของ

กฎหมายในทางทุจริต” 
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พระราชดํารัส

“...ขาพเจาขอฝากคติไวเปนเครื่องกํากับใจ มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญ ซึ่ง

ทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือความสัตยสุจริต ประเทศ

บานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน 

ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอ

ประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของ

มวลชนทั่วไป”
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

ตอตานการทุจริต ค.ศ.๒๐๐๓

ความสําคัญของปญหา conflict 
of interests
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-นําไปสูการทุจริตคอรรัปชั่น ยิ่งconflict of interests 

มากยิ่งทุจริตมาก ต้องมีมาตรการป้องกันคือการ
ตรา กม.เช่น รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ.๒๕๕๐ 

พรป.ปปช.ความสําคัญคือ การตีความกฎหมาย

เพื่อป้องกันการconflict of interests

กฎหมาย หลักศีลธรรม คุณธรรม 

จริยธรรม กับ conflict of interests
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กฎหมายคืออะไร

“กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากจารีต

ประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใช

บังคับบุคคลใหปฏิบัติตามหรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธ

ระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ”
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กฎหมายมีจุดหมายปลายทางอยูที่ความถูกตองและ

ความยุติธรรม

-ความถูกตองและความยุติธรรมตามกฎหมาย ตราโดยรัฐสภา ตองมีเหตุผล

ไมใชตามอําเภอใจ หลัก”นิติธรรม”

กฎหมายใชบังคับกับทุกคนเสมอหนากัน

กฎหมายไมใสใจกับความด ีความเลว?

-ความดี ความเลวของคนใชในการพิจารณากําหนดโทษ แตจะใชในการ

ตัดสินความถูกตองตามกฎหมายไมได
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ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี กับกฎหมาย
-ความสลับซับซอนของสังคมทําใหไมอาจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันได

เสมอไป แตเปนเหตุผลทางเทคนิค ศีลธรรมฯ มีความละเอียดออนกวา

กฎหมาย

“หากคนในสังคมยึดถือกฎศีลธรรมแลว กฎหมายก็แทบไมมีความจําเปน”

“สังคมใดมีกฎหมายมาก สังคมนั้นมีปญหามาก”ขึ้นกับมาตรฐานของสังคม

นั้นๆ

กฎหมาย กฎศีลธรรม กฎแหงกรรม
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conflict of interests(COI) คืออะไร

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ในประเทศไทยนําไปสู่เหตุการณ์ ๑๙ กันยายน 
๒๕๔๙

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม

มีหลักการทํานองเดียวกับศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 

ตอมาจึงมีการตราเปนกฎหมาย
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ตัวอยางสถานการณที่มีผูกลาววาเปนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

๑.ทําสัญญาจางบริษัทที่ตัวเองหรือบุคคลในครอบครัวเปนเจาของ

๒.หมอรับยาจากบริษัทยา

๓.รับการสนับสนุนคาใชจายในการไปดูงานจากธนาคาร

๔.ลาออกหรือเกษียณแลวไปทํางานในบริษัทยา

๕.ทํางานแขงกับองคกรของตัวเอง

๖.จนท.สรรพากรรับทําบัญชีใหบริษทั

๗.รูวาจะมีโครงการถนนตัดผานก็เขาไปซื้อไวกอน
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ตัวอยางสถานการณที่มีผูกลาววาเปนการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

๘.รูขอมูลเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพยแลวทําการซื้อ/ขายไปกอน

๙.การใชทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตัว

๑๐.การนําโครงการสาธารณะไปลงในเขตเลือกตั้ง

๑๑.การนํากฐินไปทอดที่วัดบานเกิด

๑๒.อสส.เปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจที่ตนเองตองพิจารณาสัญญาโครงการ/

ฟองคดีในศาล

๑๓.การรับสินบน
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ความหมายของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และ

ประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนทับซอน (conflict of interest)

:  การเปนปฏิปกษอันมิอาจลงรอยกันได  ระหวางหนาที่

ก ับผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที ่แหงความเชื ่อถือและ

ไววางใจของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
:  สถานการณซึ่งผูดํารงตําแหนงสาธารณะมีผลประโยชน

สวนตัวอันเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่หรือการใชอิทธิพลทาง

การเมือง

:  ความไมสอดคลองกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวม ของบุคคลผูปฏิบัติหนาที่สาธารณะ



การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม

พิสูจนดวยพยานหลักฐานคอนขางยาก วาการกระทํากรณีใดมีผลประโยชน

สวนตัวแอบแฝงหรือไม จึงนําไปสูการบัญญัติกฎหมายพิเศษในเรื่อง

ดังกลาว เชน

๑.ประกวดราคากอสรางอาคาร ภรรยาของอธิบดีเขามาประมูลดวย

๒.วาจางบริษัทที่กอสรางอาคารสํานักงานไปกอสรางบานพักตัวเองดวย

๓.รมว.เกษตร มีครอบครัวทําธุรกิจดานการเกษตร

๔.นาย ก หรือภรรยา สมัครเขารับการสรรหาที่ นาย ก เปนคณะกรรมการ

สรรหาดวย
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การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และ

ประโยชนสวนรวม

๕.นาย ก เปนคณะกรรมการคัดเลือกเขาอบรม ภรรยานาย ก มาสมัครดวย

๖.นาย ก สอนวิชาเอ บุตรนาย ก มาเรียนและสอบวิชาเอ ดวย

๗.นาย ก กรรมการธนาคารมีอํานาจอนุมัติสินเชื่อ บริษัทของนาย ก มาขอ

สินเชื่อจากธนาคารนาย ก 

๘.จายคานายหนาใหกรรมการผูจัดการบริษัท ตอบแทนการซื้อที่ดิน

ตามปกติ
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การรับมือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล 

และประโยชนสวนรวม

-การหลีกเลี่ยงไมอยูในสถานการณดังกลาว

-ยุติการดําเนินการ ถอนตัว ไมรวมพิจารณา

-บอกขอมูลรายละเอียดที่ตนอาจขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และ

ประโยชนสวนรวมให ผบช ผูมีสวนเกี่ยวของทราบ

-หากตองดําเนินการตามหนาที่ไมอาจหลีกเลี่ยงใหใชหลักเหตุผล สามารถ

ชี้แจงได

-ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และ

ประโยชนสวนรวม
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ลักษณะและองคประกอบของการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม

๑.ตองมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชน

สวนรวม

๒.ตองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับประโยชนสวนรวม

๓.เปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนก็ได

๔.ประโยชนสวนตนนั้นอาจเปนทรัพยสินหรือไมก็ได

๕. ประโยชนสวนตนนั้นรวมถึงประโยชนของบุคคลอื่นดวย

๖.อาจจะไมใชการทุจริตเสมอไป

๗.อาจจะเปนความผิดในตัวเองหรือกฎหมายหามก็ได
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๑.ตองมีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชน

สวนรวม

-ภรรยาอธิบดีนําสินคาของบริษัทมาเสนอแขงขันประมูลขายใหกรมตัวเอง

หากไมมีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ ก็ไมใชเรื่องการ

ขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสวนรวม

-เปนปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ ไมมี

ผลประโยชนสวนตัวเขามาเกี่ยวของกับทั้งสองตําแหนง

-อัยการเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

-อธิการบดีเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
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๒.ตองมีอํานาจหนาทีเ่กี่ยวของกับประโยชนสวนรวม

-เปนขาราชการสายวิชาการไมใชสายอํานวยการ/บริหารที่มีอํานาจในการ

พิจารณา อนุมัติ  อนุญาต

-เปนบรรณารักษชํานาญการทําสัญญากอสรางบานกับบริษัทที่กอสราง

อาคารกรมตัวเอง

-ภรรยาของนายก อบต.ไปประมูลงานกับ อบต.อื่น

-เปนอดีตผูบริหาร/มิไดกํากับดูแลหนวยงานนั้น
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๓.เปนบุคลากรในภาครัฐหรือเอกชนก็ได

-กรรมการผูจัดการธนาคารอนุมัติสินเชื่อใหบริษัทภรรยาตัวเอง

-ผูจัดการบริษัทอนุมัติใหภรรยาตัวเองไดงานจากบริษัท
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๔.ประโยชนสวนตนนั้นอาจเปนทรัพยสินหรือไมก็ได

-แตงตั้งภรรยาตัวเองเปนคณบดี/ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-ตรวจวัดผลใหคะแนนบุตรตัวเอง

-เปนกรรมการแกไขขอบังคับในการสรรหาอธิการฯและตัวเองลงสมัครดวย

-ผลประโยชนตองมากพอถึงขนาด เชน มีหุน๑% ในบริษัทที่ตนเองอนุมัติ

ใหสินเชื่อไมนาจะจูงใจใหเกิดการเบี่ยงเบนในการปฏิบัติหนาที่
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๕. ประโยชนสวนตนนั้นรวมถึงประโยชนของบุคคลอื่นดวย

-รวมถึงของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ เปนไปตามหลักการของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

-ลูกของตัวเองมาสมัครงาน/ลูกของเพื่อนสนิทมาสมัครงาน

-ซื้อที่ดินของผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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๖.อาจจะไมใชการทุจริตเสมอไป

-ตองพิจารณาเจตนา เชน จางบริษัทที่กอสรางอาคารกรมมากอสรางบาน

ตัวเองในขณะเดียวกัน

-ลูกชายเจาของกิจการคาน้ํามันมาเปนนายก อบต.ในภายหลัง เจาเดียวใน

พื้นที่ในราคาปกติ

37



๗.การขัดกันแหงผลประโยชนโดยหลักการพื้นฐานเปน

เรื่องศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม

ปญหาในทางปฏิบัติมีมาก ผูมีอํานาจไมใสใจ จนตองตรากฎหมายพิเศษ มี

โทษทางอาญา แมไมมีเจตนาทุจริต

“หากผูมีอํานาจหนาที่ทั้งหลาย ตระหนัก ใหความสําคัญและปฏิบัติตนให

สอดคลองถูกตองตามหลักเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก็จะไมมีปญหาเรื่อง

การขัดกันแหงผลประโยชนและไมมีความจําเปนตองออกกฎหมายมาบังคับ

แตอยางใด”
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๘.อาจจะเปนความผิดในตัวเองหรือกฎหมายหามก็ได

-มาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของตนตางกัน และอาจไมใช

การทุจริต การกระทําบางอยางผิดเพราะกฎหมายหาม แตถาขัดตอศีลธรรม

ก็จะเปนความผิดในตัวเองได
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ตําแหน่งสาธารณะ (public office)

หมายถึง  บุคคลหรือองคกรทางปกครอง  ซึ่งมีภารกิจที่จะตองปฏิบัติเพื่อผลประโยชน

ของสวนรวม  และไมใชประโยชนสวนตัว

การมีผลประโยชนทับซอนเปนรากเหงาของการใชอํานาจโดยมิชอบของนักการเมือง

และเจาหนาที่รัฐซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงสาธารณะ เพื่อใหไดผลประโยชนสวนตนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ

ผลประโยชนสวนตนของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐไมสอดคลองกับเปาหมายของรัฐหรือ

หนวยงานที่สังกัด  ถาหากไมมีกลไกในการเปดเผยปองกันการปกปดซอนเรนก็จะทําให

ผลประโยชนสวนตนเขาไปแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่และเกิดการใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชน

สวนตนในที่สุด

องคประกอบในการควบคุมการเกิดผลประโยชนทับซอนที่สําคัญคือใหมีกลไกในการ

เปดเผยการมีผลประโยชนทับซอน  ตองระบุใหชัดเจนวาผลประโยชนสวนตนลักษณะใดที่ขัดกัน

กับการตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชนสวนรวม และมีการจัดทําขั้นตอนที่จะแยกการมี

ผลประโยชนสวนตนออกไปจากกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชนสวนรวม  มีกรอบ

กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและสามารถลงโทษผูกระทําผิดได  มีการควบคุมดูแลโดยองคกรภาค

ประชาสังคม  ใหประชาชนมีสิทธิในการถึงขอมูลขาวสารของภาครัฐและมีสื่อที่มีความเปนอิสระ

ในการตรวจสอบการใชอํานาจโดยมิชอบ



จริยธรรมสวนตัวและจริยธรรมสาธารณะ

(private and public ethics)

ผูไดรับมอบหมายดวยความเชื่อถือ  และความไววางใจจากบุคคล

อื่นนอกจากตองยึดมั่นในหลักศีลธรรมวาดวยความซื่อสัตยแลว  จะตอง

คํานึงถึง มาตรฐานแหงความประพฤติ (standard of behaviour) ดวย

จริยธรรมสวนตัว  ประเมินจากความประพฤติของบุคคลแตละคน  

โดยประเมินจากระดับศีลธรรมภายในจิตใจ  และความสัมพันธระหวาง

บุคคลที่ปรากฏภายนอก

จริยธรรมสาธารณะ  ประเมินจากความประพฤติของบุคคลที่

เกี่ยวของกับสถาบัน  หรือองคกรที่บุคคลนั้นสังกัดอยู  โดยถือความสุจริต

ของสถาบัน  หรือองคกรนั้นอันเปนสวนรวมยิ่งกวาสวนบุคคล



การแสวงหาผลประโยชนสวนตัวแมไดรับการคุมครองตาม

หลักเสรีภาพของปจเจกบุคคล  แตการแสวงหาประโยชนสวนตัว  

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอกระบวนการพิจารณาหรือใชดุลพินิจ

ของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ  จึงตองขยายขอบเขตความซื่อสัตย

ของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ  ใหปลอดจากอิทธิพล  หรือสิ่งลอใจ

อันไมเหมาะสม  เพื่อปกปองการตัดสินใจของบุคคลเหลานั้นใหมี

ความเปนอิสระ  และไมมีสวนไดเสีย  อันเปนการปองกันความลับ

ของทางราชการ  การรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ

ประเทศและความไมเปนธรรมในการแขงขัน



การกระทําที่อาจทําใหการปฏิบัติหนาที่เบี่ยงเบน

๑.การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  มาตรา ๑๐๓ พรป.ปปช.

๒.ความขัดแยงกันในอํานาจหนาที่  เชน สส.มีตําแหนงในฝายบริหาร ไมมี

ผลประโยชนสวนตัว ทําเพื่อประเทศ

-ตุลาการไปทําหนาที่ในฝายนิติบัญญัติ

-กรรมการเนติบัณฑิตยสภาเปน รมว.ยุติธรรมในขณะเดียวกัน

-ปลัดกระทรวงพลังงานเปนประธานกรรมการรัฐวิสาหกิจดานพลังงาน
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การทํางานสองตําแหนงหรือมากกวา

-ปลัดกระทรวงการคลังเปนประธานกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน

การเงิน

-อธิการฯ เปนกรรมการกฤษฎีกา ในการพิจารณารางกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย

สําหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

-อัยการสูงสุดเปนกรรมการในรัฐวิสาหกิจและมาพิจารณาคดีที่

รัฐวิสาหกิจถูกฟองรอง อาจขัดกันซึ่งหนาที่ไมใชประโยชนสวนตัว
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สําหรับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

-ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมายรับทํางานใหลูกความสองคนหรือมากกวา

ประเด็นคือ การรักษาความลับ และผลประโยชนของลูกความไมใชของ

ทนายความ

ความสัมพันธพิเศษ

-เพื่อนรวมรุน ผบช/ผูใต ผบช

การทํางานหลังพนตําแหนง

การปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงแตไดรับประโยชนตอบแทนในภายหลัง

การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องเดียวกันสองครั้งในฐานะที่แตกตางกัน
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       การใชขอมูลที่ลวงรูมาเพื่อประโยชนของตนเอง

                      การใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนของ

ตนเอง

                   การขัดกันแหงผลประโยชนที่อาจยอมรับได

                   การขัดกันแหงผลประโยชนที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
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พักภาคแรก
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มาตรา ๑๐๓  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน หรือ

ประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออก

โดยอาศัยอาํนาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลว

ยังไมถึงสองป ดวยโดยอนุโลม
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ

เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

 ประกาศโดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๑๐๓

 ของ พ.ร.บ. ป.ป.ช. เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

 มีผลบังคับใช เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

“ญาติ”  หมายความวา  ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือ

รวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดาน

ของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรบับตุรบญุธรรม

ขอ ๓  เปนบทนิยามความหมายของคําหรือขอความ ดังนี้

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา”   

หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ หรือ 

จากบุคคล ที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ  โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

  “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา  สิ่งที่มีมูลคา ไดแก

(๑)  การลดราคา

(๒) การรับความบันเทิง

(๓) การรับบริการ

(๔) การรับการฝกอบรม

(๕) สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  

       จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนใดอันควรได

 - ตามกฎหมาย

 - กฎ

 - ขอบังคับ

ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามที่

กําหนดไวในประกาศนี้
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

โดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้

(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก ญาติ ซึ่งใหโดยเสนหา

ตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป(หมายถึง ตามความพอดี พอเหมาะ พอควร พอ

สมน้ําสมเนื้อ ใชในกรณีปฏิบัติกิจการ การใชจาย การตอนรับ การดํารงชีพ เปนตน คือ ใหเปนไปอยางพอดี พอเหมาะ

พอควร ไมใหเกินเลยฐานะไปหรือมักงายหยอนยานไปจนนาเกลียด)

(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ

มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาส

ไมเกินสามพันบาท

(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการให

ในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ

 - ผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว

 - มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาทไมวาจะระบุเปนของสวนตัว    

หรือไม

 แตมีเหตุผลความจําเปนทีจ่ะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว

      ใหผูบังคับบญัชาทราบโดยเร็ว

            หากผูบังคับบญัชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้น

ยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล

ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐ

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

 หรือมีราคาหรือมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ ๕

 - เจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่ง 

ที่ตองรับไวเพื่อ....

  รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดี ระหวางบุคคล เจาหนาที่

ของรัฐผูนั้น  ตอง....แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น

ตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหวินิจฉัยวา....

มีเหตุผล,ความจําเปน,ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
วรรค ๒  ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา ฯลฯ มีคําสั่งวา

ไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ให....

* คืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที
กรณีที่ไมสามารถคืนใหได

* ตองสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิ
ของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว

เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรค ๒ แลว

 ใหถือวา เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสิน

หรือประโยชนดังกลาวเลย
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการดังตอไปนี้

(๑)  ระดับกระทรวงหรือเทียบเทา

(๒)  กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือ

ของหนวยงานของรัฐ   * ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ  

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น  ตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอน

(๓)  ประธานกรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

(๔)  ผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน                  

* ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

(๕)  ผูดํารงตําแหนง สส. สว. สมาชิกสภาทองถิ่น (สก.สจ.สท.อบต.)  

ใหแจงตอประธานสภา ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก

 เพื่อดําเนินการวินิจฉัยและมีคําสั่ง
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ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ขอ ๘ หลักเกณฑ ตามประกาศฉบับนี้ใหใชบังคบัแก

ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง ๒ ป ดวย

* ขอสังเกต  ผูที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ

กอน ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับ (๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๓)

ไมนาจะอยูในบังคับตามประกาศนี้
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มาตรา ๑๒๒  เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝน

บทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓

ตองระวางโทษ  จําคุกไมเกนิสามป หรือปรับไมเกิน

หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    กรณีความผิดตาม

มาตรา ๑๐๐ วรรคสาม  หากเจาหนาที่ของรัฐผูใด

พิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น ยินยอมดวยในการที่

คูสมรสของตนดําเนินกิจการตาม  มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง

ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด

พ.ร.บ. วาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒
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1. พนักงานขายของบริษัท ก มาติดตอเสนอขายครุภัณฑแก

เทศบาลแหงหนึ่ง ในราคาตามทองตลาด และไดมอบสวนลด

ให 10 % ใหกับเจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาสวนราชการ

1.1 เจาหนาที่พัสดุ และหัวหนาสวนราชการไดรับสวนลดไว

เปนการสวนตัว จะเปนความผิดหรือไม ฐานใด

1.2 พนักงานขายแจงวาจะมอบสวนลดใหเปนสวัสดิการของ

เทศบาล หัวหนาสวนราชการรับไวเปนเงินสวัสดิการ จะเปน

ความผิดหรอืไม อยางไร

ปญหาทดสอบความรู
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ตอบ

1.1 รับไวเปนการสวนตัวไมได เนื่องจากเปนเงินที่ไดจาก

การปฏิบัติหนาที่ หากรับไวเปนความผิดฐานเปนเจาพนักงาน

เรียกรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่น

โดยมิชอบ  ตามมาตรา 149 ป.อาญา

1.2 การรับไวเปนเงินสวัสดิการของสวนราชการ สามารถกระทํา

ได เพราะเปนการมอบเงินใหแกสวนราชการโดยไมมีเงื่อนไข

ที่จะใหกระทําโดยมิชอบ 

ปญหาทดสอบความรู
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ขอบคุณครับ


