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บทนา 

ประเทศไทยได�ให�ความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนนนโยบายการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจรต โดยยกเป�นวาระแห�งชาติที่มีการกําหนดสาระสําคัญไว�ในรัฐธรรมนูญ 
แห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจรต พ.ศ. 2561 และกฎหมายอื่น  ๆ ที่ เกี่ยวข�องกับการ 
ดําเนนงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งน หนวยงานภาครัฐในส�วนของราชการได�มีการ
ตื่นตัวด�วยการปลูกฝ�งจตสํานกให�ข�าราชการทุกคนตระหนกถึงผลเสียที่เกิดจากการทุจรต คอร�
รับชัน โดยเฉพาะป�ญหาสําคัญคือป�ญหาการขัดกันแห�งผลประโยชนส�วนตนกับ ผลประโยชน
ส�วนรวมซึ่งเป�นเร่องเช่อมโยงใกล�ชดกับการปฏิบัติงานของหนวยงานราชการและ เป�นความ
เสี่ยงที่อาจเกิดข้นได� ดังนน รัฐบาลจงได�มีมาตรการต�าง ๆ เพ่ือป�องกันและ ปราบปรามป�ญหา
การทุจรตในด�านการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับประโยชน ส�วนรวม 

เทศบาลเมืองเมืองพล โดย กองวชาการและแผนงาน งานรับเร่องราวร�องทุกข�
ได�เล็งเห็นความสําคัญของ การป�องกันและปราบปรามการทุจรตภายในองค�กร เพื่อไม�ให�เกิด
ป�ญหาการขัดกัน แห�งผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม จงได�จัดทําบทความย�อสั้น
การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม ด�วยวธการนาเสนอให�เห็นถึง 
แนวคิด หลักการปฏิบัติ และบทลงโทษที่กําหนดไว�ในกฎหมาย เพื่อสร�างความรู�ความเข�าใจ 
และป�องกันป�ญหามิให�เกิดเหตุการณการขัดกันแห�งผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชน 
ส�วนรวมภายในองค�กร อีกทั้งเป�นแนวทางนาไปสู�การปฏิบัติงานราชการด�วยความสุจรต 
โปร�งใส ลดป�ญหาการประพฤติมิชอบในองค�กรภาครัฐให�ทัดเทียมมาตรฐานสากล 
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บทที่ 1  
ความรู�ทั่วไปเกี่ยวกับการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม 

1.1 ความหมายของการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม 
การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม มีความหมาย 

ตรงกับคําในภาษาอังกฤษคือ Conflict of Interests : COI ซึ่งการบัญญัติคําในภาษาไทยที่มี 
ความหมายในลักษณะเช�นเดียวกัน คือ คําว�า “ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแย�ง” 
“ผลประโยชนทับซ�อน” และ “ความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชน 
ส�วนรวม” โดยบทความฉบับนเลือกใช�คําว�า “การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับ
ผลประโยชนส�วนรวม” เพือ่สร�างความเข�าใจในความหมายของคําดังกล�าวให�มีความชัดเจนมาก
ยิงข้น ในเบื้องต�นจงได�แยกอธบายความหมายของคําแต�ละคํา 

ความขัดแย�ง (Conflict) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป�นผลมา
จากการรับรู�ในเป�าหมายและสิงจูงใจที่มีต�อเหตุการณใดเหตุการณหนง ในลักษณะของความไม�
ลงรอยกันทางความคิด ความเช่อ และค�านยม ส�งผลให�บุคคลไม�สามารถตัดสินใจกระทํา การ
สิงใดสิงหนงได� ซึ่งความขัดแย�งที่เกิดข้นมีทั้งความขัดแย�งในเชงบวกและความขัดแย�งในเชง
ลบ โดยความขัดแย�งในเชงบวกเป�นความขัดแย�งอย�างสร�างสรรค� ก�อให�เกิดผลดีต�อตนเอง 
องค�กร สังคม และประเทศชาติ การหาทางออกหรอวธการแก�ไขความขัดแย�งในเชงบวก จะ
เกิดข้นในลักษณะของความสมานฉนท� ความสามัคคี เกิดเป�นแนวทางหรอองค�ความรู�ใหม� 
ส�วนความขัดแย�งในเชงลบเป�นความขัดแย�งที่ก�อให�เกิดผลเสียต�อตนเองและส�วนรวม ซ่ึงการ
แสดงออกของการแก�ไขความขัดแย�งในเชงลบมักสะท�อนออกมาในรูปแบบของการใช� ความ
รุนแรง การทะเลาะเบาะแว�ง และการแตกความสามัคคี  

ผลประโยชนส�วนตน (Private Interest) หมายถึง สิงใดๆ ที่เป�นผลตอบแทนที่
บุคคลได�รับโดยเห็นว�ามีคุณค�าเพื่อตอบสนองต�อความต�องการของตนเอง บุคคล หรอ กลุ�ม
บุคคลที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ�ด�วย เช�น สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่นอง เพื่อน ผู�ร�วมลงทุน เป�นต�น 
ซึ่งผลประโยชนส�วนตน มี 2 ประเภท คือ 1) ผลประโยชนส�วนตนที่เกี่ยวกับเงน (pecuniary) 
เป�นรูปแบบของการได�มาซึ่งเงน ทอง และการเพิมพูนหรอรักษาปกป�องสิงที่มีอยู�แล�วไม�ให� 
เกิดการสูญเสีย โดยหมายความรวมถึงสิงที่ไม�ได�อยู�ในรูปของตัวเงน แต�มีมูลค�าตีเป�นราคา 
หรอสามารถแปรเปลี่ยนเป�นตัวเงนได� เช�น หุ�น ที่ดิน ของขวัญ ของกํานล เป�นต�น และ 2) 
ผลประโยชนส�วนตนที่ไม�เก่ียวกับเงน (non-pecuniary) เป�นลักษณะของความสัมพันธ� ระหว�าง
บุคคล วัฒนธรรม การมีส�วนร�วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งอยู�ในรูปแบบของความเช่อ ความคิด 
ค�านยม ที่มักมีอคติ ความลําเอียง เข�ามาเกี่ยวข�องโดยปราศจากความยั้งคิดถึง ความถูกต�อง
เป�นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิงใด ๆ ที่ก�อให�เกิดผลที่มี 
คุณค�าต�อสมาชกหรอประชาชนในสังคมโดยส�วนรวม 
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การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม (Conflict Of 
Interests) หมายถึง สถานการณที่ส�งผลต�อการตัดสินใจกระทําการสิงใดสิงหนงของบุคคล ใน
ฐานะพนกงานหรอเจ�าหนาที่ของรัฐ ด�วยการใช�ตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชน เพื่อ
ตอบสนองความต�องการของตนเองและพวกพ�อง ทําให�ไม�สามารถปฏิบัติหนาที่ ได�อย�าง
ตรงไปตรงมา เกิดการตัดสินใจกระทําในสงิที่ไม�ถูกต�อง ละเมิดต�อหลักกฎหมาย และหลัก   ธรร
มาภิบาล 
1.2 รูปแบบการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม 
  1) การรับผลประโยชน (Accepting benefits) คือ การรับของขวัญ การรับสินบน 
หรอผลประโยชนในรูปแบบต�างๆ ที่ไม�เหมาะสมและส�งผลต�อการปฏิบัติหนาที่ของเจ�าพนกงาน
ของรัฐทั้งที่เป�นเงนและไม�ใช�เงนในหลากหลายรูปแบบ เช�น การแบ�งหุ�น การให� คูปอง การจัด
เลี้ยงอย�างฟุ�มเฟ�อย รวมถึงการให�ความบันเทิงในรูปแบบต�าง ๆ ที่ส�งผลต�อ การตัดสินใจของ
เจ�าหนาที่ของรัฐให�เกิดความลําเอยีงและไม�เป�นธรรม หรอเป�นไปในทาง ที่เอื้อประโยชนต�อผู�ให�
ของขวัญ 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐได�รับกระเป�า และเคร่องสําอางราคาแพงเป�น
ของขวัญป�ใหม�จากผู�บรหารบรษัทเอกชนแห�งหนง เม่ือต�องปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ�าง เจ�าหนาที่คนดังกล�าวก็ให�การช�วยเหลือ บรษัทเอกชนแห�งนนได�รับงาน 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐได�รับแพ็คเกจทัวร�ไปเที่ยวต�างประเทศจากผู�ปกครอง
ของนกศึกษา โดยขอให�บุตรของตนมีระดับคะแนนที่สูงข้น เจ�าหนาที่ก็ได�ความช�วยเหลือด�วย
การปรับคะแนนให� 

2) การหาผลประโยชนให�ตนเอง (Self-Dealing) คือ การใช�ตําแหนงหนาที่การ
งานเพื่อหาประโยชนให�กับตนเอง ครอบครัว หรอพวกพ�อง 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐจัดทําสัญญาเช�ารถและเช�าที่พักในการสัมมนาศึกษา 
ดูงานต�างจังหวัด ซึ่งมีคนในครอบครัวตนเองหรอตนเองมีรายช่อเป�นหุ�นส�วนในกิจการดังกล�าว 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐเป�นคณะกรรมการผู�พิจารณาทุนการศึกษา เพื่อ
ศึกษาต�อต�างประเทศ ไม�ถอนตัวจาก การเป�นคณะกรรมการและได�พิจารณาให�บุตรของตนเอง
เป�นผู�ได�รับทุน 

3) การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การที่เจ�าหนาที่ของรัฐ เมื่อ
ออกจากหนวยงานของรัฐ หรอภายหลังเกษียณได�ไปทํางานโดยใช�อิทธพลจากที่เคยดํารง
ตําแหนงเดิมมารับงานหาผลประโยชนให�ตนเองและพวกพ�อง 

ตัวอย�าง : ผู�บรหารโรงเรยนภายหลังเกษียณไปเป�ดธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ 
ประกอบการเรยนการสอน และเป�นหุ�นส�วนของสํานกพิมพ�แบบเรยน 

ตัวอย�าง : ผู�บรหารสถานศึกษาเมื่อพ�นจากตําแหนงเดิมไปรับเป�นที่ปรกษาให� 
บรษัทเอกชนที่หนวยงานเคยติดต�อประสานงานด�วย เช�น รับเป�นที่ปรกษา 
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4) การทํ างานพิ เศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ  การใช�
สถานภาพตําแหนงหนาที่การงานเข�าไปเป�นที่ปรกษา กรรมการ หุ�นส�วน หรอเป�นเจ�าของ
กิจการ ภาคเอกชน เพ่ือสร�างความนาเช่อถือว�าจะไม�มีป�ญหาติดขัดในการพิจารณางานจาก
หนวยงานรัฐ ที่ตนสังกัดอยู� นอกจากนยังรวมถึงการใช�เวลา เคร่องมือ วัสดุอุปกรณของรัฐ ใน
การทํางานพิเศษ ภายนอกที่ไม�ใช�งานที่ได�รับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐ 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐเป�นหุ�นส�วนในกิจการรับเหมาก�อสร�าง แล�วมาร�วม
ประมูลงานในหนวยงานของรัฐที่ตนสังกัด 

ตั วอย� าง : เจ� าหนาที่ ของรัฐไปทํ างานพิ เศษเป�นวทยากรรับ เชญ ให�กับ
มหาวทยาลัยเอกชนโดยใช� ช�วงเวลางานราชการ 

5) การรับรู�ข�อมูลภายใน (Inside Information) คือ สถานการณที่เจ�าหนาที่ของ
รัฐรับรู�รบัทราบข�อมูลภายในหนวยงานแล�วนาข�อมูลดังกล�าวไปแสวงหาผลประโยชนให�ตนเอง 
และพวกพ�อง 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐรับทราบว�าจะมีการก�อสร�างถนนและสร�างอาคาร
สํานกงานของหนวยงานของรัฐก็จะรบไปดําเนนการซื้อที่ดินโดยใส�เป�นช่อคนในครอบครัวเพื่อ 
นาไปเก็งกําไรจากการขายให�กับรัฐในราคาที่สูงข้น 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐได�รับคําสั่งให�ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับดําเนนการสอบ
เข�ารับราชการนาข�อสอบซึ่งเป�นความลับออกไปขายให�กับผู�เข�าสอบ 

6) การนาทรัพย�สินของหนวยงานไปใช�ชั่วคราวในกิจการที่เป�นส�วนของตน 
(Using your employer’s property for private advantage) คือ การนาทรัพย�สินต�างๆ ของ
หนวยงานรัฐไปใช�เพื่อประโยชนส�วนตัว ทําให�หนวยงานของรัฐเสียหายหรอเสียประโยชน เช�น 
การนาเคร่องใช�สํานกงานกลับไปใช�ที่บ�าน การนารถยนต�ราชการไปใช�ทําธุระส�วนตัว 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐนารถยนต�ราชการไปใช�ในงาน แต�งงานลูกหลานของ
ตน 

ตัวอย�าง : เจ�าหนาที่ของรัฐนารถยนต�ส�วนตัวมาล�างในหนวยงานของรัฐ 
7) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork 

Barreling) คือ การใช�อิทธพลทางการเมืองเพื่ออนุมัติโครงการหรอผลตอบแทนในพื้นที่ที่ตน
รับผิดชอบ เพื่อใช�เป�นเคร่องมือในการหาเสียงเลือกตั้ง 

ตัวอย�าง : นกการเมืองขอเพิมงบประมาณโครงการก�อสร�างต�างๆในจังหวัด 
บ�านเกิดของตน แล�วใช�ช่อหรอนามสกุลของตนเองตั้งเป�นช่อโครงการก�อสร�าง  

ตัวอย�าง : นกการเมืองเพิมราคารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรในราคาที่สูงกว�า 
ท�องตลาดในพื้นที่เลือกตั้งของตน เพ่ือประโยชนในการหาเสียงลงเลือกตั้ง 
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บทที่ 2 
แนวปฏบิัตเิพื่อป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม 

2.1 แนวปฏิบัติสําหรับเจ�าหนาที่ของรัฐตามแนวทางการป�องกันการขัดกัน ระหว�างผลประโยชน
ส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 
  เจ�าหนาที่ของรัฐในสถาบันวทยาลัยชุมชนต�องพึงปฏิบัติตนโดยเห็นแก�ประโยชน 
ส�วนรวมเป�นหลัก ด�วยความซื่อสัตย� สุจรต รับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร และเป�นแบบอย�างที่ดี 
ในการปฏิบัติงานราชการ ให�เป�นไปด�วยความเรยบร�อย ดังนน เมื่อเข�ามาเป�นเจ�าหนาที่ของรัฐ 
ควรมีแนวปฏิบัติตนเพื่อป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชน
ส�วนรวม ดังน 

1) ก�อนเข�าสู�ตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐ  
บุคคลที่จะเข�าสู�ตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐควรมีการเตรยมความพร�อมก�อนเข�า 

รับตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ราชการ ควรมีการตรวจสอบเกี่ยวกับตนเองและคู�สมรสรวมถึง
บุตรว�ามีการถือหุ�นส�วนใดหรอไม� มีการทําสัญญากับรัฐในกิจการใดหรอไม� มีคุณสมบัติขัดกับ
การเป�นเจ�าหนาที่ของรัฐหรอไม� โดยเฉพาะเจ�าหนาที่ของรัฐในตําแหนงระดับผู�บรหาร ควรมี
การตรวจสอบ ทรัพย�สินและศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข�องอย�างเคร�งครัด  

2) ระหว�างอยู�ในตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐ  
เมื่อบุคคลเข�ารับตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐและปฏิบัติงานราชการ พึงปฏิบัติตน 

ให�เป�นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข�อง โดยคํานงถึงผลประโยชนของส�วนรวมเป�นหลัก และ
ไม�ปฏิบัติตนให�เกิดการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวมในระหว�าง 
การดํารงตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐในหนวยงานราชการ รวมถึงการปฏิบัติตนของคู�สมรสและ
บุตรในความปกครอง และมีการเป�ดเผยข�อมูลทรัพย�สิน หนสินของตนเองและคู�สมรสสําหรับ
เจ�าหนาที่ของรัฐที่อยู�ในตําแหนงผู�บรหารระดับสูง  

3) ภายหลังจากพ�นตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐ  
หากบุคคลพ�นจากตําแหนงเจ�าหนาที่ของรัฐไปแล�วแต�ยังไม�ถึงสองป� ห�ามมิให� 

เจ�าหนาที่ของรัฐภายหลังพ�นตําแหนงกระทําการดังต�อไปน 
3.1 ห�ามเป�นกรรมการที่ปรกษา ตัวแทน พนกงาน ลูกจ�าง ผู�รับจ�าง หรอ ดํารง

ตําแหนงอื่นใดในธุรกิจเอกชน ซึ่งเคยอยู�ภายใต�อํานาจหนาที่ของตนในการกํากับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรอดําเนนคดี เช�น รับเป�นที่ปรกษาให�กับบรษัทค�าขายอุปกรณคอมพิวเตอร�ให�กับ 
หนวยงานรัฐที่ตนเคยปฏิบัติงานเป�นเจ�าหนาที่ของรัฐในฐานะหัวหนาฝ�ายเทคโนโลยี กรณเช�นน
ไม�สามารถกระทําได� เป�นต�น 
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3.2 ไม�รับเงนหรอผลประโยชนอื่นใดที่สามารถคํานวณเป�นตัวเงนได� ภายใต� การ
ดําเนนธุรกิจของเอกชนตามข�อ 3.1 เป�นกรณพิเศษ นอกเหนอจากธุรกิจนนปฏิบัติต�อบุคคล 
อื่นในกิจการงานตามปกติ เช�น ผู�รับเหมาก�อสร�างให�ของขวัญงานเกษียณผู�อํานวยการเป�น
แพ็คเกจ ท�องเที่ยวทั้งครอบครัว เพื่อให�ช�วยเจรจากับลูกนองที่มารับตําแหนงใหม�ในการประมูล
งานก�อสร�าง กรณดังกล�าวเป�นการกระทําที่ขัดต�อข�อปฏิบัติของทางราชการ  

3.3 ห�ามมิให�เจ�าหนาที่ของรัฐซึ่งพ�นตําแหนงหนาที่ยังไม�ถึงสองป�กระทําการนา
ความลับของหนวยงานราชการที่ตนได�รับรู�ในระหว�างการดํารงตําแหนงไปใช�ในทางทุจรต หรอ
เผยแพร�ให�ผู�อื่นได�รับรู� เว�นแต� ความลับนนมิได�เป�นความลับอีกต�อไป เช�น ก�อนเจ�าหนาที่ของ
รัฐเกษียณได�รับทราบว�าจะมีการก�อสร�างทางด�วนพิเศษ จงไปกว�านซื้อที่ดินและนาข�อมูลไปแจ�ง
แก�ญาติพี่นองเพ่ือให�ซื้อที่ดินไว�เก็งกําไร การกระทําดังกล�าวขัดต�อข�อปฏิบัติของทางราชการ 

2.2 วธการสนบสนุนและป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชน
ส�วนรวมของเจ�าหนาที่ของรัฐ  

เจ�าหนาที่ของรัฐทุกคนพึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จรยธรรม และหลัก 
ธรรมาภิบาลอย�างเคร�งครัด และรักษาผลประโยชนของส�วนรวมเป�นหลักตามแนวทางการ
ป�องกัน การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม โดยแยกบุคลากรซึ่ง
เป�น เจ�าหนาที่ของรัฐเป�นระดับ ดังน  

1) ผู�บรหารระดับสูง  
1.1) สร�าง รักษา และมอบหมายนโยบาย กระบวนการปฏิบัติงาน ข�อตกลง 

ต�างๆ ที่สอดคล�องและสนบสนุนการปฏิบัติตนของเจ�าหนาที่ของรัฐตามแนวทางการปฏิบัติตน 
เพื่อป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม  

1.2) แสดงภาวะผู�นาที่มีคุณธรรม จรยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและเป�น 
ต�นแบบในการปฏิบัติตนเพื่อป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชน 
ส�วนรวม 

1.3) กําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตนของเจ�าหนาที่ของรัฐ อย�าง
ชัดเจนเป�นรูปธรรม ให�ปฏิบัติงานราชการด�วยความซื่อสัตย� โปร�งใส และตรวจสอบได� เพื่อ
ป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 

 2) ผู�บังคับบัญชา 
 2.1) ปฏิบัติตนให�เป�นแบบอย�างที่ดีแก�ผู�ใต�บังคับบัญชา และสนบสนุน การ

อบรมให�ความเกี่ยวรู�เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตน 
และผลประโยชนส�วนรวม 

 2.2) ส�งเสรม สนบสนุนการสร�างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน และสร�าง
วัฒนธรรมองค�กรให�เอื้อต�อการป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชน
ส�วนรวม 
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 2.3) ดูแลผู�ใต�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติตนด�วยความซื่อสัตย� สุจรต โปร�งใส และ
ตรวจสอบได� เพื่อป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 

 2.4) สนบสนุนส�งเสรมทบทวนการให�องค�ความรู� ข�อตกลง และนาเสนอ 
บทลงโทษอย�างจรงจัง เกี่ยวกับการป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและ 
ผลประโยชนส�วนรวม 

 2.5) มีการตรวจสอบ ทวนสอบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานราชการขอกระบวนการ 
ทํางานทุกงานอย�างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้นในกรณของการขัดกัน 
ระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 

 3) เจ�าหนาที่ของรัฐ 
 3.1) ศึกษาและทําความเข�าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อป�องกันการขัดกันระหว�าง

ผลประโยชนส�วนตนกับผลประโยชนส�วนรวม และประพฤติปฏิบัติตนด�วยความซื่อสัตย� สุจรต 
โปร�งใส ตรวจสอบได� 

 3.2) มีส�วนร�วมแลกเปลี่ยนเรยนรู� วเคราะห�ความเสี่ยง และแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นร�วมกันภายในสํานกงาน เพ่ือเป�นการป�องกันป�ญหาการขัดกันระหว�างผลประโยชน ส�วน
ตนและผลประโยชนส�วนรวมที่อาจเกิดข้นได� 

 3.3) สนบสนุนและเสรมสร�างบรรยากาศในองค�กรให�เกิดเป�นวัฒนธรรมองค�กร 
แห�งความโปร�งใส ซื่อสัตย�สุจรต ยึดมั่นคุณธรรมและจรยธรรม ช�วยกันสอดส�องดูแล
พฤติกรรมไม� เหมาะสมต�อการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 

ข�อควรคํานงถึง 4 ประการ สําหรับการป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชน
ส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 

1. ปกป�องผลประโยชนส�วนรวม  
เจ�าหนาที่ของรัฐจะต�องปฏิบัติงานในหนาที่ โดยคํานงถึงผลประโยชนส�วนรวม

เป�นหลัก พิจารณาตัดสินใจกระทําการสิงใดสิงหนงภายใต�กรอบกฎหมายที่ถูกต�อง ไม�ให�มี 
ผลประโยชนส�วนตนเข�ามาแทรกแซงการปฏิบัติงาน นอกจากน เจ�าหนาที่ของรัฐพึงปฏิบัติตน
ด�วยการยึดหลักคุณธรรม จรยธรรม ปฏิบัติตนต�อทุกคนอย�างเสมอภาคและเท�าเทียม มีความ
เป�นกลางโดยปราศจากอคติต�อผู�หนงผู�ใดในขอบเขตอํานาจหนาที่ของตนที่ต�องปฏิบัติงาน 
ราชการ 

2. สนบสนุนความโปร�งใส  
การสนบสนุนส�งเสรมและป�องกัน การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและ 

ผลประโยชนส�วนรวมของหนวยงานราชการ ต�องอาศัยความโปร�งใสในการปฏิบัติงานทุก
ข้ันตอน กระบวนงาน สามารถเป�ดเผย และตรวจสอบได� โดยเป�ดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสียและ
ประชาชน ทั่วไปสามารถเข�าถึงข�อมูลได� ซึ่งถือว�าเป�นข้ันตอนแรกของการป�องกันการขัดกัน
ระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม และเป�นการสร�างความนาเช่อถือให� กับ 
ประชาชนต�อหนวยงานรัฐ 
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3. ส�งเสรมการปฏิบัติตนเป�นแบบอย�างที่ดี และส�งเสรมความรับผิดชอบส�วน
บุคคล  

เจ�าหนาที่ของรัฐในหนวยงานการศึกษานอกจากจะมีบทบาทหนาที่ในการจัด
การศึกษาแล�ว ยังจะต�องประพฤติปฏิบัติตนให�เป�นแบบอย�างที่ดีแก�เยาวชนและบุคคลทั่วไป 
โดยยึดหลักคุณธรรมจรยธรรม แ ละมีความรับผิดชอบต�อการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนด�วย
ความซ่ือสัตย�สุจรตสามารถจัดการกับเร่องส�วนตนให�แยกจากเร่องส�วนรวมเพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม กล�าที่จะแสดงความรับผิดชอบและ
นอมรับความผิดในสิงที่ตนได�กระทําหากทําให�เกิดความผิดพลาด หรอทําให�ราชการได�รับความ
เสียหายแล�วส�งผลกระทบต�อผลประโยชนส�วนรวม ด�วยเจตจํานง อันสุจรต 

4. สร�างวัฒนธรรมองค�กร  
ผู�บรหารระดับสูงและผู�บรหารระดับผู�บังคับบัญชาต�องให�ความสําคัญต�อการ

ป�องกันการทุจรตในรูปแบบต�างๆ สร�างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรยนรู�และการสื่อสาร
อย�างเป�ดเผย เก่ียวกับหลักเกณฑ�วธการของการป�องกันการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตน
และผลประโยชนส�วนรวม ส�งเสรมการฝ�กอบรมให�ความรู� ความเข�าใจที่ถูกต�องในการป�องกัน 
การขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม มีมาตรการหรอกฎระเบียบ ที่
ชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรภายในหนวยงาน และวธการส�งเสรมสร�าง
แรงจูงใจให�บุคลากรมีความซื่อสัตย� สุจรต ด�วยวธการต�างๆ เช�น การยกย�องชมเชยด�วยการ
ประกาศเกียรติคุณผ�านสื่อให�โล�รางวัล ให�ใบประกาศ เป�นต�น เพื่อเป�นการสร�างสภาพแวดล�อม
และบรรยากาศ ในที่ทํางานให�เกิดเป�นวัฒนธรรมองค�กรที่ดี 
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บทที่ 3 
กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการขัดกันรหว�างประโยชนส�วนตนกับประโยชนส�วนรวม 

กฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข�อง 

ในป�จจุบันนโยบายของสังคมโลกและนโยบายการบรหารประเทศได� ให�
ความสําคัญเกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการทุจรตอย�างจรงจังทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน เนองจากได�มีการเล็งเห็นความสําคัญของผลกระทบอันเป�นต�นเหตุมาจากการ
ทุจรตที่ทําให�สภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดล�อม ต�องตกอยู�ในสภาพทรุดโทรมยากต�อการ
แก�ไข ดังนนแนวนโยบายการบรหารประเทศของประเทศไทยจงได�ให�ความสําคัญกับการ
ป�องกันและปราบปรามการทุจรต โดยจดัเป�นวาระแห�งชาติที่ต�องมีการดําเนนการอย�างเร�งด�วน
และเป�นรูปธรรม จงได�มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการป�องกันและปราบปรามการทุจรต
เป�นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ โดยวางหลักเกณฑ�เกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการ
ขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตน และส�วนรวมไว�ในระเบียบ ข�อบังคับ และประกาศ ที่เกี่ยวข�อง 
ดังน 

1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 

 หมวด ๙ การขัดกันแห�งผลประโยชน  
มาตรา ๑๘๔ สมาชกสภาผู�แทนราษฎรและสมาชกวุฒิสภาต�อง 
(๑) ไม�ดํารงตําแหนงหรอหนาที่ใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐหรอ

รัฐวสาหกิจ หรอตําแหนงสมาชกสภาท�องถินหรอผู�บรหารท�องถิน  
(๒) ไม�รับหรอแทรกแซงหรอก�าวก�ายการเข�ารับสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐหรอรัฐวสาหกิจ หรอเข�าเป�นคู�สัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
หรอรัฐวสาหกิจอันมีลักษณะเป�นการผูกขาดตัดตอน หรอเป�นหุ�นส�วนหรอผู�ถือหุ�นในห�าง
หุ�นส�วน หรอบรษัทที่รับสัมปทานหรอเข�าเป�นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว ทั้งน ไม�ว�าโดย
ทางตรงหรอ ทางอ�อม 

 (๓) ไม�รับเงนหรอประโยชนใดๆจากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอ 
รัฐวสาหกิจเป�นพิเศษ นอกเหนอไปจากที่หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรอรัฐวสาหกิจ
ปฏิบัตติ�อบุคคลอื่นๆในธุรกิจการงานปกติ  

(๔) ไม�กระทําการใดๆ ไม�ว�าโดยทางตรงหรอทางอ�อมอันเป�นการขัดขวางหรอ 
แทรกแซงการใช�สิทธหรอเสรภาพของหนงสือพิมพ�หรอสื่อมวลชนโดยมิชอบ 
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มาตรานมิให�ใช�บังคับในกรณที่สมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอสมาชกวุฒิสภารับ 
เบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงนป�พระบรมวงศานุวงศ� หรอเงนอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และมิให� 
ใช�บังคับในกรณที่สมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอสมาชกวุฒิสภารับหรอดํารงตําแหนง
กรรมาธการของรัฐสภา สภาผู�แทนราษฎรหรอวุฒิสภา หรอกรรมการที่ได�รับแต�งตั้งในการ
บรหารราชการ แผ�นดินที่เกี่ยวกับกิจการของสภาหรอกรรมการ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว�เป�น
การเฉพาะ 

ให�นา (2) และ (3) มาบังคับใช�แก�คู�สมรสและบุตรของสมาชกสภาผู�แทนราษฎร 
หรอสมาชกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช�คู�สมรสและบุตรของสมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอ 
สมาชกวุฒิสภานน ที่ดําเนนการในลักษณะผู�ถูกใช� ผู�ร�วมดําเนนการ หรอผู�ได�รับมอบหมายจาก
สมาชกสภาผู�แทนราษฎร หรอสมาชกวุฒิสภาให�กระทําการตามมาตรานด�วย 

มาตรา ๑๘๕ สมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอสมาชกวุฒิสภาต�องไม�ใช�สถานะ หรอ
ตําแหนงการเป�นสมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอสมาชกวุฒิสภากระทําการใดๆ อันมีลักษณะที่
เป�นการก�าวก�าย หรอแทรกแซงเพื่อประโยชนของตนเองของผู�อื่นหรอของพรรคการเมือง ไม�ว�า
โดยทางตรงหรอทางอ�อม ในเร่องดังต�อไปน 

ให�นา (๒) และ (๓) มาบังคับใช�แก�คู�สมรสและบุตรของสมาชกสภาผู�แทนราษฎร 
หรอสมาชกวุฒิสภา และบุคคลอื่นซึ่งมิใช�คู�สมรสและบุตรของสมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอ
สมาชก วุฒิสภานน ที่ดําเนนการในลักษณะผู�ถูกใช� ผู�ร�วมดําเนนการ หรอผู�ได�รับมอบหมาย 
จากสมาชกสภาผู�แทนราษฎรหรอสมาชกวุฒิสภาให�กระทําการตามมาตรานด�วย 

 (๑) การปฏิบัติราชการหรอการดําเนนงานในหนาที่ประจําของข�าราชการ 
พนกงาน หรอลูกจ�าง ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ�นใหญ� 
หรอราชการส�วนท�องถนิ 

 (๒) กระทําการในลักษณะที่ทําให�ตนมีส�วนร�วมในการใช�จ�ายเงนงบประมาณ 
หรอให�ความเห็นชอบในการจัดทําโครงการใดๆของหนวยงานของรัฐ เว�นแต�เป�นการดําเนนการ 
ในกิจการของรัฐสภา 

 (๓) การบรรจุ แต�งตั้ง โยกย�าย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงนเดือนหรอการให�
พ�นจากตําแหนงของข�าราชการ ซึ่งมีตําแหนงหรอเงนเดือนประจําและมิใช�ข�าราชการการเมือง 
พนกงาน หรอลูกจ�างของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ�นใหญ� 
หรอราชการส�วนท�องถนิ 

มาตรา ๑๘๖ ให�นาความในมาตรา ๑๘๔ มาใช�บังคับแก�รัฐมนตรด�วยโดยอนุโลม 
เว�นแต�กรณดังต�อไปน 

 (๑) การดํารงตําแหนงหรอการดําเนนการที่กฎหมายบัญญัติให�เป�นหนาที่หรอ 
อํานาจของรัฐมนตร 

 (๒) การกระทําตามหนาที่และอํานาจในการบรหารราชการแผ�นดิน หรอ ตาม
นโยบายที่ได�แถลงต�อรัฐสภาหรอตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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นอกจากกรณตามวรรคหนง รัฐมนตรต�องไม�ใช�สถานะหรอตําแหนงกระทําการ
ใด ไม�ว�าโดยทางตรงหรอทางอ�อม อันเป�นการก�าวก�ายหรอแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของ
เจ�าหนาที่ของรัฐเพื่อประโยชนของตนเองของผู�อื่น หรอของพรรคการเมืองโดยมิชอบตามที่
กําหนดในมาตรฐานทางจรยธรรม 

มาตรา ๑๘๗ รัฐมนตรต�องไม�เป�นหุ�นส�วนหรอผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรอบรษัท 
หรอไม�คงไว�ซึ่งความเป�นหุ�นส�วนหรอผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรอบรษัทต�อไปตามจํานวนที่
กฎหมาย บัญญัติ และต�องไม�เป�นลูกจ�างของบุคคลใด  

ในกรณที่รัฐมนตรผู�ใดประสงค�จะได�รับประโยชนจากกรณตามวรรคหนงต�อไป ให�
แจ�งประธานกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรตแห�งชาติทราบภายในสามสิบวัน นบแต�
วันที่ได�รับแต�งตั้ง และให�โอนหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรอบรษัทดังกล�าวให�แก�นติบุคคลซ่ึงจัดการ 
ทรัพย�สินเพื่อประโยชนของผู�อื่น ทั้งน ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

รัฐมนตรจะเข�าไปเก่ียวข�องกับการบรหารจัดการหุ�นหรอกิจการของห�างหุ�นส�วน 
หรอบรษัทตามวรรคสองไม�ว�าในทางใดๆ มิได�  

มาตรานเฉพาะในส�วนที่เกี่ยวกับความเป�นหุ�นส�วนหรอผู�ถือหุ�น ให�ใช�บังคับแก�คู�
สมรสและบุตรที่ยังไม�บรรลุนติภาวะของรัฐมนตร และการถือหุ�นของรัฐมนตรที่อยู�ในความ
ครอบครองหรอดูแลของบุคคลอื่นไม�ว�าโดยทางใดๆ ด�วย 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจรต พ.ศ. 2561 

หมวดที่ 6 การขัดกันระหว�าง ผลประโยชนส�วนบุคคลกับประโยชนส�วนรวม 
มาตรา 126 นอกจากเจ�าพนกงาน ของรัฐที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว�เป�นการเฉพาะ

แล�วห�ามมิให�กรรมการผู�ดํารงตําแหนงในองค�กรอิสระ และเจ�าพนกงานของรัฐที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประกาศกําหนดดําเนนกิจการดังต�อไปน  

(1) เป�นคู�สัญญาหรอมีส�วนได�เสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจ�า
พนกงาน ของรัฐผู�นนปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เป�นเจ�าพนกงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม�ว�าโดยตรง
หรอโดยอ�อมใน การกํากบั ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรอดําเนนคด ี

 (2) เป�นหุ�นส�วนหรอผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรอบรษัทที่เข�าเป�นคู�สัญญากับ
หนวยงานของรัฐที่เจ�าพนกงานของรัฐผู�นนปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เป�นเจ�าพนกงานของรัฐ ซึ่งมี
อํานาจไม�ว�าโดยตรงหรอโดยอ�อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรอดําเนนคดี เว�นแต� 
จะเป�นผู�ถือหุ�นในบรษัทจํากัดหรอบรษัทมหาชนจํากัดไม�เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
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(3) รับสัมปทานหรอคงถือไว�ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวสาหกิจ หรอราชการส�วนท�องถิน หรอเข�าเป�นคู�สัญญากับรัฐ หนวยงานราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวสาหกิจ หรอราชการส�วนท�องถิน อันมีลักษณะเป�นการผูกขาดตัดตอน 
หรอ เป�นหุ�นส�วนหรอผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรอบรษัทที่รับสัมปทานหรอเข�าเป�นคู�สัญญาใน
ลักษณะ ดังกล�าว ในฐานะที่เป�นเจ�าพนกงานของรัฐซึ่งมีอํานาจไม�ว�าโดยตรงหรอโดยอ�อมในการ
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรอดําเนนคดี เว�นแต�จะเป�นผู�ถือหุ�นในบรษัทจํากัดหรอบรษัท
มหาชนจํากัด ไม�เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 (4) เข�าไปมีส�วนได�เสียในฐานะเป�นกรรมการ ที่ปรกษา ตัวแทน พนกงานหรอ
ลูกจ�าง ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู�ภายใต�กํากับ ดูแล ควบคุม หรอตรวจสอบของหนวยงานของ
รัฐที่เจ�าพนกงานของรัฐผู�นนสังกัดอยู�หรอปฏิบัติหนาที่ในฐานะเป�นเจ�าพนกงานของรัฐ ซึ่งโดย
สภาพของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนนอาจขัดหรอแย�งต�อประโยชนส�วนรวม หรอ
ประโยชนทาง ราชการ หรอกระทบต�อความมีอสิระในการปฏิบัติหนาที่ของเจ�าพนกงานของรัฐผู�
นน  

ให�นาความในวรรคหนง มาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าพนกงานของรัฐตาม 
วรรคหนงด�วย โดยให�ถือว�าการดําเนนกิจการของคู�สมรสเป�นการดําเนนกิจการของเจ�า
พนกงาน ของรัฐ เว�นแต�เป�นกรณที่คู�สมรสนนดําเนนการอยู�ก�อนที่เจ�าพนกงานของรัฐจะเข�า
ดํารงตําแหนง  

คู�สมรสตามวรรคสองให�หมายความรวมถึงผู�ซ่ึงอยู�กินกันฉนสามีภรยาโดยมิได� 
จดทะเบียนสมรสด�วย ทั้งน ตามหลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

เจ�าพนกงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรอ (3) ต�องดําเนนการไม�ให�มีลักษณะ 
ดังกล�าวภายในสามสิบวันนบแต�วันที่เข�าดํารงตําแหนง  

มาตรา 127 ห�ามมิให�กรรมการผู�ดํารงตําแหนงในองค�กรอิสระ ผู�ดํารงตําแหนง 
ระดับสูงและผู�ดํารงตําแหนงทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด ดําเนนการใดตาม
มาตรา 126 (4) ภายในสองป�นบแต�วันที่พ�นจากตําแหนง  

มาตรา 128 ห�ามมิให�เจ�าพนกงานของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใด 
อันอาจคํานวณเป�นเงนได�จากผู�ใด นอกเหนอจากทรัพย�สินหรอประโยชนอันควรได�ตาม
กฎหมาย กฎ หรอข�อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�นแต�การรับ
ทรัพย�สิน หรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และจํานวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด ความตามวรรคหนงมิให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดของผู�
ซึ่งพ�นจากการเป�นเจ�าพนกงานของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองป�ด�วยอนุโลม 

 มาตรา 129 การกระทําอันเป�นการฝ�าฝ�นบทบัญญัติในหมวดนให�ถือว�าเป�นการ
กระทําความผิดต�อตําแหนงหนาที่ราชการหรอความผิดต�อตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม 
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3. ประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรตแห�งชาติ เร่อง 
หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สิน หรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ�าหนาที่ของรัฐ        
พ.ศ. 2543  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา103 แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจรต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การทุจรตแห�งชาติจงกําหนดหลักเกณฑ�และจํานวน ทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดที่เจ�าหนาที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลได�โดยธรรมจรรยา ไว�ดังน 

ข�อ ๑ ประกาศนเรยกว�า “ประกาศคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการ
ทุจรต แห�งชาติเร่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ�าหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ข�อ ๒ ประกาศนให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป�น
ต�นไป ข�อ ๓ ในประกาศน 

“การรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว�า การรับ 
ทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดจากญาติหรอจากบุคคลที่ให�กันในโอกาสต�างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนยมประเพณหรอวัฒนธรรม หรอให�กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 

 “ญาติ” หมายความว�า ผู�บุพการ ผู�สืบสันดาน พี่นองร�วมบิดามารดาหรอร�วม
บิดา หรอมารดาเดียวกัน ลุง ป�า นา อา คู�สมรส ผู�บุพการหรอผู�สืบสันดานของคู�สมรส บุตร 
บุญธรรม หรอผู�รับบุตรบุญธรรม 

 “ประโยชนอื่นใด” หมายความว�า สิงที่มีมูลค�า ได�แก� การลดราคา การรับ ความ
บันเทิง การรับบรการ การรับการฝ�กอบรม หรอสิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน” 

ข�อ 4 ห�ามมิให�เจ�าหนาที่ของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดจากบุคคล 
นอกเหนอจากทรัพย�สินหรอประโยชนอันควรได�ตามกฎหมาย หรอกฎ ข�อบังคับ ที่ออกโดย
อาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใด โดย
ธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว�ในประกาศน 

ข�อ 5 เจ�าหนาที่ของรัฐจะรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได� 
ดังต�อไปน 

 (1) รับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งให�โดยเสนหาตามจํานวน ที่
เหมาะสมตามฐานานุรูป 

(2) รับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช�ญาติมีราคาหรอมูลค�า 
ในการรับจากแต�ละบุคคล แต�ละโอกาสไม�เกินสามพันบาท 

 (3) รับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดที่การให�นนเป�นการให�ในลักษณะให�กับ
บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 



- 14 – 

 ข�อ 6 การรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดจากต�างประเทศ ซึ่งผู�ให�มิได�ระบุ ให�
เป�นของส�วนตัวหรอมีราคาหรอมูลค�าเกินกว�าสามพันบาท ไม�ว�าจะระบุเป�นของส�วนตัวหรอไม� 
แต�มีเหตุผลความจําเป�นที่จะต�องรับไว�เพื่อรักษาไมตร มิตรภาพ หรอความสัมพันธ�อนัดีระหว�าง 
บุคคล ให�เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนรายงานรายละเอียดข�อเท็จจรงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สิน หรอ
ประโยชนดังกล�าวให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู�บังคับบัญชาเห็นว�าไม�มีเหตุที่จะอนุญาต
ให�เจ�าหนาที่ผู�นนยึดถือทรัพย�สิน หรอประโยชนดังกล�าวนนไว�เป�นประโยชน ส�วนบุคคลให�
เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนส�งมอบทรัพย�สินให�หนวยงานของรัฐที่เจ�าหนาที่ของรัฐ ผู�นนสังกัดโดย
ทันที 

 ข�อ 7 การรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดที่ไม�เป�นไปตามหลักเกณฑ� หรอมี
ราคา หรอมูลค�ามากกว�าที่กําหนดไว�ในข�อ 5 ซึ่งเจ�าหนาที่ของรัฐได�รับมาแล�วโดยมีความจําเป�น
อย�างยิงที่ต�องรับไว�เพื่อรักษาไมตร มิตรภาพ หรอความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล เจ�าหนาที่
ของรัฐผู�นนต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจรงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรอประโยชนนนต�อ
ผู�บังคับบัญชา ซึ่งเป�นหัวหนาส�วนราชการ ผู�บรหารสูงสุดของรัฐวสาหกิจ หรอผู�บรหารสูงสุด
ของหนวยงาน สถาบัน หรอองค�กรที่เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนสังกัด โดยทันทีที่สามารถกระทําได� 
เพื่อให�วนจฉย ว�ามีเหตุผลความจําเป�น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให�เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นน
รับทรัพย�สิน หรอประโยชนนนไว�เป�นสิทธของตนหรอไม 

ในกรณที่ผู�บังคับบัญชาหรอผู�บรหารสูงสุดของรัฐวสาหกิจ หนวยงานหรอ
สถาบัน หรอองค�กรที่ เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนสังกัด มีคําสั่งว�าไม�สมควรรับทรัพย�สินหรอ
ประโยชนดังกล�าว ก็ให�คืนทรัพย�สินหรอประโยชนนนแก�ผู�ให�โดยทันที ในกรณที่ไม�สามารคืนให�
ได� ให�เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนส�งมอบทรัพย�สินหรอประโยชนดังกล�าวให�เป�นสิทธของหนวยงานที่
เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนสังกัดโดยเร็ว  

เม่ือได�ดําเนนการตามความในวรรคสองแล�ว ให�ถือว�าเจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนไม�
เคยได�รับทรัพย�สินหรอประโยชนดังกล�าวเลย 

ในกรณที่เจ�าหนาที่ของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนงเป�นผู�ดํารงตําแหนง 
ผู�บังคับบัญชา ซึ่งเป�นหัวหนาส�วนราชการระดับกระทรวงหรอเทียบเท�า หรอเป�นกรรมการหรอ
ผู�บรหารสูงสุดของรัฐวสาหกิจหรอเป�นกรรมการ หรอผู�บรหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐให�
แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจรงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรอประโยชนนนต�อผู�มีอํานาจแต�งตั้ง ถอด
ถอนส�วนผู�ที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรอ
ผู�ดํารงตําแหนงที่ไม�มีผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนให�แจ�งต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน 
เพื่อดําเนนการตามความในวรรคหนงและวรรคสอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 15 – 

ในกรณที่เจ�าหนาที่ของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนง เป�นผู�ดํารงตําแหนง 
สมาชกสภาผู�แทนราษฎร หรอสมาชกวุฒิสภา หรอสมาชกสภาท�องถิน ให�แจ�งรายละเอียด 
ข�อเท็จจรงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรอประโยชนนน ต�อประธานสภาผู�แทนราษฎร ประธาน 
วุฒิสภาหรอประธานสภาท�องถินที่ เจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนเป�นสมาชก แล�วแต�กรณ เพื่อ
ดําเนนการตามวรรคหนงและวรรคสอง 

ข�อ 8 หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดของเจ�าหนาที่ของรัฐ ตาม
ประกาศฉบับนให�ใช�บังคับแก�ผู�ซ่ึงพ�นจากการเป�นเจ�าหนาที่ของรัฐมาแล�วไม�ถึงสองป�ด�วย 

4. ระเบียบสํานกนายกรัฐมนตรว�าด�วยการให�หรอรับของขวัญของเจ�าหนาที่ของ
รัฐ พ.ศ. 2544 

โดยที่ที่ผ�านมาคณะรัฐมนตรได�เคยมีมติคณะรัฐมนตรเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติใน
การให�ของขวัญและรับของขวัญของเจ�าหนาที่ของรัฐไว�หลายคร้ัง เพื่อเป�นการเสรมสร�าง
ค�านยมให�เกิดการประหยัดมิให�มีการเบียดเบียนข�าราชการโดยไม�จําเป�น และสร�างทัศนคติที่ไม�
ถูกต�องเนองจากมีการแข�งขันกันให�ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป�นช�องทางให�เกิดการ
ประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงราชการอีกด�วย และในการกําหนดจรรยาบรรณของเจ�าหนาที่ของรัฐ
ประเภทต�างๆ ก็มีการกําหนดในเร่องเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจรตแห�งชาติได�ประกาศกําหนดหลักเกณฑ�และจํานวนที่เจ�าหนาที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาได� ฉะนนจงสมควรรวบรวมมาตรการเหล�านน 
และกําหนดเป�นหลักเกณฑ�การปฏิบัติของเจ�าหนาที่ของรัฐในการให�ของขวัญและรับของขวัญ 
ไว�เป�นการถาวร มีมาตรฐานอย�างเดียวกัน และมีความชัดเจนเพื่อเสรมมาตรการของ 
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรตแห�งชาติให�เป�นผลอย�างจรงจัง ทั้งน เฉพาะใน
ส�วนที่คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรตแห�งชาติไม�ได�กําหนดไว� 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบรหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรจงวางระเบียบ
ไว� ดังต�อไปน 

ข�อ ๑ ระเบียบนเรยกว�า 
 “ระเบียบสํานกนายกรัฐมนตรว�าด�วยการให�หรอรับของขวัญของเจ�าหนาที่ของ

รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔” ข�อ ๒ ระเบียบนให�ใช�บังคับตั้งแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป�นต�นไป ข�อ ๓ ในระเบียบน 

 “ของขวัญ” หมายความว�า เงน ทรัพย�สิน หรอประโยชนอื่นใดที่ให�แก�กันเพื่อ
อัธยาศัยไมตร และให�หมายความรวมถึงเงน ทรัพย�สิน หรอประโยชนอื่นใดที่ให�เป�นรางวัล ให�
โดยเสนหา หรอเพื่อการสงเคราะห� หรอให�เป�นสินนาใจ การให�สิทธพิเศษซึ่งมิใช�เป�นสิทธที่จัด
ไว�สําหรับบุคคลทั่วไปในการได�รับการลดราคาทรัพย�สิน หรอการให�สิทธพิเศษในการได�รับ 
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บรการหรอความบันเทิง ตลอดจนการออกค�าใช�จ�ายในการเดินทางหรอท�องเที่ยว ค�าที่พัก 
ค�าอาหาร หรอสิงอื่นใด ในลักษณะเดียว และไม�ว�าจะให�เป�นบัตร ตั๋ว หรอหลักฐานอื่นใด การ
ชําระเงนให�ล�วงหนา หรอการคืนเงนให�ในภายหลัง 

 “ปกติประเพณนยม” หมายความว�า เทศกาลหรอวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให�
ของขวัญกัน และให�หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ 
การต�อนรับ การแสดงความเสียใจ หรอการให�ความช�วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันใน
สังคมด�วย 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความว�า ส�วนราชการหรอหนวยงานที่อยู�ในกํากับ
ดูแลของรัฐ ทุกระดับทั้งในราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค ราชการส�วนท�องถินและ
รัฐวสาหกิจ  

“เจ�าหนาที่ของรัฐ” หมายความว�า ข�าราชการ พนกงานและลูกจ�างของ
หนวยงานของรัฐ  

“ผู�บังคับบัญชา” ให�หมายความรวมถึง ผู�ซึ่งปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยงานที่
แบ�งเป�นการภายในของหนวยงานของรัฐและผู�ซึ่งดํารงตําแหนงในระดับที่สูงกว�าและได�รับ
มอบหมาย ให�มีอาํนาจบังคับบญัชาหรอกํากับดูแลด�วย 

 “บุคคลในครอบครัว” หมายความว�า คู�สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นองร�วมบิดา
มารดา หรอร�วมบิดาหรอมารดาเดียวกัน 

ข�อ ๔ ระเบียบนไม�ใช�บังคับกับกรณการรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใด ของ
เจ�าหนาที่ ของรัฐซึ่งอยู�ภายใต�บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามทุจรต 

ข�อ ๕ เจ�าหนาที่ของรัฐจะให�ของขวัญแก�ผู�บังคับบัญชาหรอบุคคลในครอบครัว 
ของผู�บังคับบัญชานอกเหนอจากกรณปกติประเพณนยมที่มีการให�ของขวัญแก�กันมิได 

การให�ของขวัญตามปกติประเพณนยมตามวรรคหนง เจ�าหนาที่ของรัฐจะให�
ของขวัญ ที่มีราคาหรอมูลค�าเกินจํานวนที่คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรต
แห�งชาติกําหนดไว� สําหรับการรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหนาที่
ของรัฐตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจรตมิได� 

เจ�าหนาที่ของรัฐจะทําการเร่ยไรเงนหรอทรัพย�สินอื่นใดหรอใช�เงนสวัสดิการใดๆ 
เพื่อมอบให�หรอจัดหาของขวัญให�ผู�บังคับบัญชาหรอบุคคลในครอบครัวของผู�บังคับบัญชาไม�ว�า 
ในกรณใดๆ มิได� 

ข�อ ๖ ผู�บังคับบัญชาจะยินยอมหรอรู�เห็นเป�นใจให�บุคคลในครอบครัวของตนรับ
ของขวัญจากเจ�าหนาที่ของรัฐซึ่งเป�นผู�อยู�ในบังคับบัญชามิได� เว�นแต�เป�นการรับของขวัญตาม
ข�อ ๕ ข�อ ๗ เจ�าหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรอรู�เห็นเป�นใจให�บุคคลในครอบครัวของตน รับ
ของขวัญจากผู�ที่เกี่ยวข�องในการปฏิบัติหนาที่ของเจ�าหนาที่ของรัฐมิได� ถ�ามิใช�เป�นการรับ 
ของขวัญตามกรณที่กําหนดไว�ในข�อ ๘ 

 
 
 
 
 



- 17 – 

ผู�ที่เกี่ยวข�องในการปฏิบัติหนาที่ของเจ�าหนาที่ของรัฐตามวรรคหนง ได�แก� ผู�มา
ติดต�องาน หรอผู�ซึ่งได�รับประโยชนจากการปฏิบัติงานของเจ�าหนาที่ของรัฐในลักษณะดังต�อไปน 

(๑) ผู�ซึ่งมีคําขอให�หนวยงานของรัฐดําเนนการอย�างหนงอย�างใด เช�น การขอ 
ใบรับรอง การขอให�ออกคําสั่งทางปกครอง หรอการร�องเรยน เป�นต�น 

 (๒) ผู�ซึ่งประกอบธุรกิจหรอมีส�วนได�เสียในธุรกิจที่ทํากับหนวยงานของรัฐ เช�น 
การจัดซื้อจัดจ�าง หรอการได�รับสัมปทาน เป�นต�น 

 (๓) ผู�ซึ่งกําลังดําเนนกิจกรรมใดๆ ที่มีหนวยงานของรัฐเป�นผู�ควบคุมหรอกํากับ
ดูแล เช�น การประกอบกิจการโรงงาน หรอธุรกิจหลักทรัพย� เป�นต�น 

 (๔) ผู�ซึ่งอาจได�รับประโยชนหรอผลกระทบจากการปฏิบัติหรอละเว�นการปฏิบัติ 
หนาที่ของเจ�าหนาที่ของรัฐ 

 ข�อ ๘ เจ�าหนาที่ของรัฐจะยินยอมหรอรู�เห็นเป�นใจให�บุคคลในครอบครัวของตน 
รับของขวัญจากผู�ที่เกี่ยวข�องในการปฏิบัติหนาที่ของเจ�าหนาที่ของรัฐได�เฉพาะกรณการรับ 
ของขวัญที่ให�ตามปกติประเพณนยม และของขวัญนนมีราคาหรอมูลค�าไม�เกินจํานวนที่
คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรตแห�งชาติกําหนดไว� สําหรับการรับทรัพย�สิน 
หรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหนาที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�า
ด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจรต 

ข�อ ๙ ในกรณที่บุคคลในครอบครัวของเจ�าหนาที่ของรัฐรับของขวัญแล�ว 
เจ�าหนาที่ของรัฐ ทราบในภายหลังว�าเป�นการรับของขวัญโดยฝ�าฝ�นระเบียบน ให�เจ�าหนาที่ของ
รัฐปฏิบัติตาม หลักเกณฑ�ที่คณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจรตแห�งชาติกําหนดไว�
สําหรับการรับทรัพย�สินหรอประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหนาที่ของรัฐที่มีราคาหรอ
มูลค�าเกินกว�า ที่กําหนดไว�ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปราม
การทุจรต 

 ข�อ ๑๐ ในกรณที่เจ�าหนาที่ของรัฐผู�ใดจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให�ของขวัญหรอ 
รับของขวัญโดยฝ�าฝ�นระเบียบนให�ดําเนนการดังต�อไปน (๑) ในกรณที่เจ�าหนาที่ของรัฐเป�น
ข�าราชการการเมือง ให�ถือว�าเจ�าหนาที่ของรัฐผู�นนประพฤติปฏิบัติไม�เป�นไปตามคุณธรรมและ
จรยธรรม และให�ดําเนนการตามระเบียบที่นายกรัฐมนตรกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรว�าด�วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยธรรมของข�าราชการการเมือง (๒) ในกรณ
ที่เจ�าหนาที่ของรัฐเป�นข�าราชการประเภทอื่นนอกจาก (๑) หรอพนกงานขององค�กรปกครอง
ส�วนท�องถิน หรอพนกงานของรัฐวสาหกิจให�ถือว�าเจ�าหนาที่ของรัฐผู�นน เป�นผู�กระทําความผิด
ทางวนย และให�ผู�บังคับบัญชามีหนาที่ดําเนนการให�มีการลงโทษทางวนยเจ�าหนาที่ของรัฐผู�นน 
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 ข�อ ๑๑ ให�สํานกงานปลัดสํานกนายกรัฐมนตรมีหนาที่สอดส�อง และให�
คําแนะนาในการปฏิบัติตามระเบียบนแก�หนวยงานของรัฐ ในกรณที่มีผู�ร�องเรยนต�อสํานกงาน
ปลัดสํานกนายกรัฐมนตรว�าเจ�าหนาที่ของรัฐผู�ใดปฏิบัติในการให�ของขวัญหรอรับของขวัญฝ�า
ฝ�นระเบียบน ให�สํานกงานปลัดสํานกนายกรัฐมนตรแจ�งไปยังผู�บังคับบัญชาของเจ�าหนาที่ของ
รัฐผู�นน เพ่ือดําเนนการตามระเบียบน 

 ข�อ ๑๒ เพื่อประโยชนในการเสรมสร�างให�เกิดทัศนคติในการประหยัดแก�
ประชาชนทั่วไป ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต�อนรับ หรอ
การแสดงความเสียใจในโอกาสต�างๆ ตามปกติประเพณนยม ให�เจ�าหนาที่ของรัฐพยายามใช�
วธการ แสดงออกโดยใช�บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรอใช�บัตรแสดงความเสียใจ
แทนการให�ของขวัญ 

 ให�ผู�บังคับบัญชามีหนาที่เสรมสร�างค�านยมการแสดงความยินดี การแสดง 
ความปรารถนาดี การแสดงการต�อนรับ หรอการแสดงความเสียใจ ด�วยการปฏิบัติตนเป�น
แบบอย�าง แนะนาหรอ กําหนดมาตรการจูงใจที่จะพัฒนาทัศนคติ จตสํานก และพฤติกรรมของ
ผู�อยู�ในบังคับบัญชา ให�เป�นไปในแนวทางประหยัด 

5. ประมวลจรยธรรมข�าราชการพลเรอน ได�กําหนดแนวทางเป�นข�อประพฤติ
ปฏิบัติไว�โดยสรุป 10 ข�อ ดังน 

1) ข�าราชการต�องยึดมั่นในจรยธรรมและยืนหยัด กระทําในสิงที่ถูกต�องและเป�น
ธรรม 

 2) ข�าราชการต�องมีจตสํานกที่ดีและความรับผิดชอบต�อหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติ
หนาที่ด�วยความรวดเร็ว โปร�งใส และสามารถตรวจสอบได� 

 3) ข�าราชการต�องแยกเร่องส�วนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชน 
ส�วนรวมของประเทศชาติเหนอกว�าประโยชนส�วนตน 

 4) ข�าราชการต�องละเว�นจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนง
หนาที่ และไม�กระทําการอันเป�นการขัดกันระหว�างประโยชนส�วนตนและประโยชนส�วนรวม 

 5) ข�าราชการต�องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย�าง
ตรงไปตรงมา 

 6) ข�าราชการต�องปฏิบัติหนาที่ด�วยความเที่ยงธรรมเป�นกลางทางการเมือง 
ให�บรการ แก�ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม�เลือกปฏิบัติโดยไม�เป�นธรรม 

 7) ข�าราชการต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 
อย�างเคร�งครัดและรวดเร็ว ไม�ถ�วงเวลาให�เนนช�าและใช�ข�อมูลข�าวสารที่ได�มาจากการดําเนนงาน 
เพ่ือการในหนาที่และให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง ทันการณ และไม�
บิดเบือนข�อเท็จจรง 
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 8) ข�าราชการต�องมุ�งผลสัมฤทธ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห�ง
วชาชพ โดยเคร�งครัด 

 9) ข� าราชการต� องยึด มั่ น ใน ก ารป กค รองระบ อบ ป ระชาธป ไต ยอัน มี
พระมหากษัตรย� ทรงเป�นประมุข 

 10) ข�าราชการต�องเป�นแบบอย�างที่ดีในการดํารงตน รักษาช่อเสียงและ
ภาพลักษณของราชการโดยรวม 
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บทที่ 4 
ข้ันตอนการดําเนนการร�องเรยน/ร�องทุกข�กรณที่พบเห็นพฤติกรรมการขัดกัน 

ระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม 

มาตรการและช�องทางการแจ�งเบาะแสหรอข�อร�องเรยน 

เทศบาลเมืองเมืองพล จัดให�มีมาตรการในการแจ�งเบาะแสหรอข�อร�องเรยน
เกี่ยวกับ การกระท าความผิด หรอมีพฤติกรรมที่ส�อไปในทางทุจรตท าให�เกิดการขัดกันระหว�าง
ผลประโยชน ส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวม โดยจัดช�องทางร�องเรยนไว�หลายช�องทางเพื่อ
เป�ดโอกาส ให�บุคลากร ประชาชนทั่วไป และผู�มีส�วนได�เสียสามารถแจ�งเบาะแสเร่องร�องเรยนได�
สะดวก ซึ่งผู�ร�องเรยนจะต�องระบุรายละเอียดของเร่องที่ร�องเรยนพร�อมลงลายมือช่อ ที่อยู� 
พร�อมหมายเลข โทรศัพท�ที่สามารถติดต�อกลับได� หากไม�แจ�งช่อที่อยู�หรอเบอร�โทรศัพท�ในการ
ร�องเรยน ผู�ร�องเรยน จะต�องแนบหลักฐานที่ปรากฏได�ว�าเร่องร�องเรยนมีมูลกรณความผิด เพื่อ
การน าสืบได�ว�า เป�นมูลเหตุแห�งการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชน
ส�วนรวมจนท าให�ราชการ ได�รับความเสียหาย หรอเป�นพฤติกรรมที่ส�อไปในทางทุจรตผิด
ระเบียบและกฎหมาย แล�วจัดส�งไปยัง งานรับเร่องราวร�องทุกข� ฝ�ายบรการเผยแพร�วชาการ 
กองวชาการและแผนงาน ตามช�องทางการร�องเรยน ดังน 

1. ร�องเรยนด�วยตนเองโดยตรงที่ นายกเทศมนตรเมืองเมืองพล ณ อาคาร
สํานกงานเทศบาลเมืองเมืองพล หลังใหม� ชั้น ๒ สํานกงานเทศบาลเมืองเมืองพล เลขที่ ๓๒๔/
๑ ถนนเสรมสวาสดิ์ ตําบลเมืองพล อาํเภอพล จังหวัดขอนแก�น ๔๐๑๒๐ 

2. ร�องเรยนผ�านทางไปรษณย� ส�งถึง นายกเทศมนตรเมืองเมืองพล สํานกงาน
เทศบาลเมืองเมืองพล เลขที่ ๓๒๔/๑ ถนนเสรมสวาสดิ์ ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัด
ขอนแก�น ๔๐๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท� ๐ ๔๓๔๑ ๔๐๙๑ ต�อ ๒๐๑ 

3. ร�องเรยนผ�านศูนย�รับเร่องราวร�องทุกข� ของเทศบาลเมืองเมืองพล ที่งานรับ
เร่องราวร�องทุกข� ฝ�ายบรการและเผยแพร�วชาการ กองวชาการและแผนงาน ที่ตั้ง ณ อาคาร
สํานกงานเทศบาลเมืองเมืองพล หลังใหม� ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท� ๐ ๔๓๔๑ ๔๐๙๑ ต�อ ๔๐๒ 
จดหมายอิเล็คทรอนคส� : muangphon@muangphon.go.th 

4. ร�องเรยนผ�านระบบรับเร่องร�องเรยนการทุจรตของเทศบาลเมืองเมืองพล 
ทางเว็บไซต� www.muangphon.go.th 

5. ร�องเรยนผ�านตู�รับฟ�งความคิดเหน็ของเทศบาลเมืองเมืองพล 
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มาตรการคุ�มครองและรักษาความลับผู�ร�องเรยน 

  เพื่อเป�นการคุ�มครองสิทธของผู�ร�องเรยนที่กระทําการโดยเจตนาสุจรต และ
รักษาผลประโยชนของทางราชการให�เป�นไปด�วยความถูกต�องชอบธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 
เทศบาลเมืองเมืองพลจะดําเนนการปกป�ดช่อและที่อยู�หรอข�อมูลอื่นใดของผู�ร�องเรยนไว�เป�น
ความลับของทางราชการ โดยจะจํากัดให�รับทราบเฉพาะผู�ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนนการ 
เร่องร�องเรยนเท�านน นอกจากน เอกสารหลักฐานต�างๆ ที่เก่ียวข�องกับเร่องร�องเรยนจะถูก
ปกป�ดไว�เป�นความลับและไม�นาไปเป�ดเผยต�อบุคคลที่ไม�มีส�วนเกี่ยวข�อง เว�นแต�การเป�ดเผยนน
จะเป�นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว� 
  อนง การร�องเรยนเกี่ยวกับการขัด กันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและ
ผลประโยชนส�วนรวม เทศบาลเมืองเมืองพลจะให�ความคุ�มครองผู�ร�องเรยน พยาน บุคคลที่เข�า
มาเป�นผู�ให� ข�อมูลในการสืบหาข�อเท็จจรงไม�ให�ได�รับความเดือดร�อน ความไม�ชอบธรรม อันเกิด
มาจากการร�องเรยนหรอการเป�นพยาน ซึ่งไปเป�นตามข�อกําหนดในหมวดที่ 7 มาตรา130 - 137 
แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจรต         
พ.ศ. 2561 

ข้ันตอนการดําเนนการเร่องร�องเรยน การสืบหาข�อเท็จจรง และบทลงโทษ 

  เมื่อได�รับเร่องร�องเรยนเกี่ยวกับการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและ
ผลประโยชนส�วนรวม เทศบาลเมืองเมืองพลจะดําเนนการมอบหมายให� กองวชาการและ
แผนงาน ฝ�ายบรการและเผยแพร�วชาการ งานรับเร่องราวร�องทุกข� ดําเนนการตรวจสอบข�อมูล 
ข�อเท็จจรงพร�อมนาสืบพยานหลักฐานเกี่ยวข�อง แล�วรายงานผลการดําเนนการเร่องร�องเรยน
ต�อนายกเทศมนตรเมืองเมืองพล หากตรวจสอบพบข�อมูลหรอพยานหลักฐานที่มีเหตุให�เช่อได�
ว�ามีการขัดกันระหว�างผลประโยชนส�วนตนและผลประโยชนส�วนรวมจรง เทศบาลเมืองเมืองพล
จะดําเนนการตั้งคณะกรรมการสืบหาข�อเท็จจรง และหากรายงานผลการสืบหาข�อเท็จจรงพบว�า
มีมูลกรณความผิดที่เก่ียวข�องกับบุคลากรผู�ใดก็จะดําเนนการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวนย 
รวมทั้งการดําเนนการทางคดีอาญา คดีแพ�ง ตามข้ันตอน กระบวนการของกฎหมายและ
บทลงโทษแห�งกฎหมายที่เกี่ยวข�องต�อการทุจรตในทางราชการต�อไป 
  อนง เทศบาลเมืองเมืองพลได�ออกประกาศ เร่อง หลักเกณฑ� เง่อนไข และ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการเร่องร�องเรยนการทุจรต ของเทศบาลเมืองเมืองพล ลงวันที่ ๑๔ 
พฤศจกายน ๒๕๖๑ เพื่อเป�นแนวทางปฏิบัตใินการดําเนนการต�อเร่องร�องเรยนการทุจรต 

 


