
หลักสูตรอุดมศึกษา วัยใสใจสะอาด  

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้จัดท าหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรยีนรู้ ด้านการ
ป้องกันการทุจริต ส าหรับใช้เป็นเนื้อหามาตรฐานกลางให้สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปพิจารณาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเปา้หมายครอบคลุมทุกระดับชั้นเรียน เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชนส์่วนรวม จิตพอเพียง และสร้างพฤติกรรมที่ไม่
ยอมรับและไม่ทนตอ่การทุจริต อันเป็นการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมไม่ทนตอ่การ
ทุจริต" กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และกลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้าน
ทุจริต 
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ปรับฐานความคิดต้านทุจริตส่วนตนและส่วนรวม 

  ทุจริตคืออะไร 

• ประเทศไทยได้มีการก าหนดถึงความหมายของการทุจริตไว้หลักๆ ในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ  

 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรได้
โดยชอบ ด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อืน่”  

 



 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 มาตรา 4 ค าว่า  
 “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบตัิอย่างใดในต าแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏบิัติหรือละเว้นการ

ปฏิบตัิอย่างใดในพฤตกิารณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทัง้ที่ตนมิไดม้ีต าแหน่งหรือหน้าทีน่ั้น หรือใช้
อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรไดโ้ดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท าการอัน
เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือ ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ตามกฎหมายอื่น  

 นอกจากนี้ ค าว่าทุจริต ยังได้มีการบัญญัติใหค้วามหมายเอาไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
โดยระบุไว้ว่าทุจริต หมายถึง “ความประพฤติชั่ว คดโกง ฉ้อโกง”  

 ในค าภาษาอังกฤษ ค าว่าทุจริตจะตรงกับค าว่า Corruption (คอร์รัปชัน)  



  รูปแบบการทุจริต 

 รูปแบบการทุจริตทีเ่กิดขึ้นสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ 
– แบ่งตามผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  

– แบ่งตามกระบวนการ ที่ใช้  

– และแบ่งตามลักษณะรูปธรรม 



1 แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอ านาจและความสัมพันธ์แบบอุปถมัภ์ 
ระหว่างผู้ที่ให้การอุปถัมภ์ (ผู้ให้การช่วยเหลือ) กับผู้ถกูอุปถัมภ์ (ผู้ที่ได้รบัการช่วยเหลือ) โดยใน
กระบวนการ การทุจริตจะมี  2 ประเภทคือ 

 1.1การทุจริตโดยข้าราชการ  

 1.2โดยนักการเมือง 



1.1 การทุจริตโดยข้าราชการ หมายถึงการกระท าที่มีการใช้หน่วยงานราชการเพ่ือมุ่ง แสวงหาผลประโยชนจ์ากการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆ มากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือประเทศ โดยลักษณะของการทุจริตโดย
ข้าราชการสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย 

 1) การคอร์รัปชันตามน้ า(corruption without theft) จะปรากฏขึ้นเมือ่เจ้าหน้าที่ของ รฐัต้องการสินบน
โดยให้มีการจ่ายตามช่องทางปกติของทางราชการ แต่ให้เพิ่มสินบนรวมเข้าไว้กับการจ่าย ค่าบริการของหน่วยงานน้ันๆ 
โดยที่เงินค่าบริการปกติที่หน่วยงานนั้นจะต้องได้รับก็ยังคงได้รับต่อไป เชน่ การ จ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ในการออก
เอกสารต่างๆ นอกเหนอืจากค่าธรรมเนียมปกติที่ต้องจ่ายอยู่แล้ว เปน็ต้น 

 2) การคอร์รัปชันทวนน้ า (corruption with theft) เป็นการคอร์รัปชันในลักษณะที ่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
เรียกร้องเงินจากผู้ขอรับบริการโดยตรง โดยที่หน่วยงานน้ันไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบริการ แต่อย่างใดเช่น ในการออก
เอกสารของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการก าหนดให้ต้องเสียค่าใชจ้่ายในการ ด าเนินการ แต่กรณีน้ีมีการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากผู้ที่มาใช้บริการของหน่วยงานของรัฐ 



1.2 การทุจริตโดยนักการเมือง (political corruption) เป็นการใช้หน่วยงานของทาง ราชการโดย
บรรดานักการเมืองเพ่ือมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
หรือประเทศเช่นเดยีวกัน โดยรูปแบบหรือวิธีการทั่วไปจะมีลักษณะเช่นเดียวกับการทุจริตโดย
ข้าราชการ แต่จะ เป็นในระดับที่สูงกวา่ เช่น การทุจริตในการประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ 
และมีการเรียกรับ หรือยอมจะ รับทรพัย์สินหรือประโยชน์ต่างๆ จากภาคเอกชน เปน็ต้น 

 



2 แบ่งตามกระบวนการที่ใช้มี 2 ประเภทคือ 

 2.1) เกิดจากการใช้อ านาจในการก าหนด กฎ กติกาพ้ืนฐาน เช่น การออกกฎหมาย และ 
กฎระเบียบต่างๆ เพื่ออ านวยประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจของตนหรือพวกพ้อง  

 2.2) เกิดจากการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ และระเบียบที่ด ารง
อยู่ ซึ่งมักเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎและระเบียบเหล่านั้นที่ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้ความ
คิดเห็นของตนได้ และการใช้ ความคิดเห็นนั้นอาจไม่ถูกต้องหากมีการใช้ไปในทางที่ผิดหรือไม่
ยุติธรรมได้ 

 



3 แบ่งตามลกัษณะรูปธรรม มีทั้งหมด 4 รูปแบบคือ 

 3.1) คอร์รัปชันจากการจัดซื้อจัดหา (Procurement Corruption) เช่น การจัดซื้อสิ่งของ ในหน่วยงาน โดยมกีาร
คิดราคาเพิ่มหรือลดคุณสมบัติแต่ก าหนดราคาซื้อไว้เท่าเดิม  

 3.2) คอร์รัปชันจากการให้สมัปทานและสทิธิพิเศษ (Concessionaire Corruption) เช่น การให้เอกชนรายใดราย
หนึ่งเข้ามามสีิทธิในการจัดท าสัมปทานเปน็กรณีพิเศษต่างกบัเอกชนรายอื่น 

 3.3) คอร์รัปชันจากการขายสาธารณสมบตัิ (Privatization Corruption) เช่น การขาย กิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือ
การยกเอาที่ดนิ ทรัพย์สนิไปเป็นสิทธกิารครอบครองของต่างชาติ เป็นต้น  

 3.4) คอร์รัปชันจากการก ากับดูแล (Regulatory Corruption) เช่น การก ากับดูแลใน หน่วยงานแลว้ท าการทุจริต
ต่าง เป็นตน้ 



รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ และคณะ ได้แบง่การทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่  

 1 การใช้อ านาจในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพื่อลด 
ต้นทุนการท าธุรกิจ 

 2 การใช้อ านาจในการจัดสรรผลประโยชน์ในรูปของสิง่ของ และบริการ หรอืสิทธิให้แก่ 
เอกชน  

 3 การใช้อ านาจในการสร้างอุปสรรคในการให้บริการแกภ่าคประชาชนและภาคธุรกิจ 
เนื่องจากเงนิเดือนและผลตอบแทนในระบบราชการต่ าเกินไปจนขาดแรงจงูใจในการท างาน 

 



คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาสอบสวน และศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของวุฒิสภามีการแบ่ง
รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชั่นออกเป็น 5 ประเภท ได้แก ่

 1 การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยล โดยอาศัยรูปแบบ ของ
กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ผลประโยชน์ ท าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นการกระท าที่ถูกต้องชอบธรรม  

 2 การทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นการใช้อ านาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
ของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอื้อประโยชน์ให้แกต่นเองหรือบคุคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ปัจจุบันมักเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง พ่อค้าและข้าราชการประจ า 



 3 การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง การทุจริตประเภทนี้จะพบได้ทั้งรูปแบบของการ 
สมยอมราคา ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ก าหนดรายละเอียดหรือ Specification ของงาน ก าหนด
เงื่อนไข ค านวณราคา กลางออกประกาศประกวดราคา การขายแบบ การรับและเปิดซอง การ
ประกาศผล การอนุมัติ การท าสัญญา ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ให้มี
การทุจริตกันได้อย่างง่ายๆ นอกจากนี้ ยังมีการ ทุจริตที่มาเหนือเมฆคือการอาศัยความเป็น
หน่วยงานราชการด้วยกัน จึงได้รับการยกเว้นและการไม่ถูกเพ่งเล็ง แต่ความจริง ผลประโยชนจ์าก
การรับงานและเงินที่ได้จากการรับงานไม่ได้น าส่งกระทรวงการคลัง แต่เป็น ผลประโยชน์ของกลุ่ม
บุคคล ซึ่งไม่แตกต่างอะไรกับการจ้างบริษัทเอกชน  

 



 4 การทุจริตในการให้สัมปทาน เป็นการแสวงหาหรือเอื้อประโยชน์โดยมิชอบจาก 
โครงการหรือกิจการของรัฐ ซ่ึงรัฐได้อนุญาตหรือมอบให้เอกชนด าเนินการแทนให้ลักษณะสัมปทาน
ผูกขาดใน กิจการใดกิจการหนึ่ง เช่น การท าสัญญาสัมปทานโรงงานสุรา การท าสัญญาสัมปทาน
โทรคมนาคม เป็นต้น  

 5 การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เปน็การพยายาม 
ด าเนินการให้ได้บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองในอันที่จะเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กร อิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีอ านาจหนา้ที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เช่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท าให้
องค์กรเหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่ สามารถตรวจสอบการให้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 



 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดการทุจริต 

1) แรงขับเคลื่อนท่ีอยากมีรายได้เป็นจ านวนมาก อันเป็นผลเนือ่งมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ต่ า หรือมสีภาวะ
ความเสี่ยงสูงในด้านตา่งๆ เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ หรือการว่างงาน  

2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตได้เปน็จ านวนมาก และมี กฎระเบียบต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 

3) การออกกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง  

4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย  

5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพา ทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 

6) ความไม่มเีสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่ เข้มแข็ง 

 



จากการศึกษาวิจัยโครงการประเมินสถานการณ์ด้านการทุจริตในประเทศไทยของเสาวนีย์ ไทย
รุ่งโรจน์ ได้ระบุ เงือ่นไข/สาเหตุที่ท าให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นอาจมาจากสาเหตุภายในหรือสาเหตุ
ภายนอก ดังนี้ 

1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ พฤติกรรมส่วนตัวของข้าราชการบางคนที่เป็นคนโลภมาก เห็นแก่ได้ไม่
รู้จักพอ ความเคยชินของข้าราชการที่คุน้เคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” หรือ “เงินใต้โต๊ะ” 
จากผู้มา ติดต่อราชการ ขาดจิตส านึกเพื่อส่วนรวม 



2 ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 

 2.1 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของข้าราชการน้อยหรือต่ ามากไมไ่ด้สดัส่วนกับการครองชีพที่สูงขึ้น การเติบโตของ
ระบบทุนนิยมที่เน้นการบริโภค สร้างนสิัยการอยากได้ อยากมี เมื่อรายไดไ้ม่เพียงพอ ก็ต้องหาทางใช้อ านาจไปทุจรติ 

 2.2 ด้านสังคม ได้แก่ ค่านิยมของสังคมที่ยกย่องคนมีเงิน คนร่ ารวย และไมส่นใจว่าเงิน นั้นได้มาอย่างไร เกิดลัทธิเอา
อย่าง อยากไดส้ิ่งที่คนรวยมี เมื่อเงินเดือนของตนไม่เพียงพอ ก็หาโดยวิธีมิชอบ 

 2.3 ด้านวฒันธรรม ได้แก ่การนิยมจ่ายเงินของนักธุรกิจให้กับข้าราชการทีต่อ้งการความ สะดวกรวดเร็ว หรือการ
บริการทีด่กีว่าด้วยการลดต้นทนุที่จะต้องปฏิบตัิตามระเบียบ 

 2.4 ด้านการเมืองได้แก่ การทุจริตของข้าราชการแยกไม่ออกจากนกัการเมือง การ ร่วมมือของคนสองกลุม่นี้เกิดขึ้นได้
ในประเด็นการใช้จ่ายเงินการหารายได้และการตดัสินพิจารณาโครงการของรัฐ 



 2.5 ด้านระบบราชการ ได้แก ่

 - ความบกพร่องในการบริหารงานเปดิโอกาสให้เกดิการทุจริต 

 - การใช้ดุลพินิจมากและการผูกขาดอ านาจจะท าให้อัตราการทุจริตในหน่วยงานสูง 

 -การที่ขั้นตอนของระเบียบราชการมมีากเกินไป ท าให้ผู้ที่ไปตดิต่อต้องเสียเวลามาก จึง เกิดการสมยอมกันระหว่างผู้
ให้กับผู้รับ 

  - การตกอยู่ใต้ภาวะแวดลอ้มและอิทธิพลของผู้ทุจริตมีทางเป็นไปได้ที่ผู้นัน้ทจุริตด้วย 

 - การรวมอ านาจ ระบบราชการมีลกัษณะที่รวมศูนย์ ท าให้ไม่มีระบบตรวจสอบที่เป็นจริงและมปีระสทิธิภาพ 

 - ต าแหน่งหน้าที่ในลกัษณะอ านวยต่อการกระท าผิด เช่น อ านาจในการอนุญาต การอนุมตัิจัดซื้อจัดจ้าง 
ผู้ประกอบการเอกชนมักจะยอมเสียเงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ เกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

 - การที่ข้าราชการผู้ใหญ่ทุจริตให้เห็นเป็นตัวอย่างแลไมถ่กูลงโทษข้าราชการช้ันผู้น้อย จึงเลียนแบบกลายเป็นความ
เคยชิน และมองไม่เหน็ว่าการกระท าเหล่านั้นจะเปน็การคอร์รัปชั่น หรือมีความสับสนระหว่างสนิน้ าใจกับคอร์รัปชั่นแยกออกจากกนั  



 2.6 กฎหมายและระเบยีบ ได้แก่ 

 - กฎหมายหลายฉบับที่ใช้อยู่ยังมี “ช่องโหว่” ที่ท าให้เกิดการทุจริตที่ด ารงอยู่ได ้

 - การทุจริตไม่ได้เป็นอาชญากรรมให้คู่กรณีทั้งสองฝ่าย หาพยานหลักฐานได้ยาก ย่ิงกว่านั้น คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายมักไม่ค่อยมีฝ่ายใดยอมเปิดเผยออกมา และถ้าหากมีฝ่ายใดต้องการที่จะเปิดเผยความจริงในเรื่องนี ้กฎหมายหมิ่น
ประมาทก็ยับย้ังเอาไว้ อีกทั้งกฎหมายของทุกประเทศเอาผิดกับบุคคลผู้ให้สินบนเท่าๆ กับผู้รับสินบน จึงไม่คอ่ยมีผู้ให้
สินบนรายใดกล้าด าเนินคดีกับผู้รับสินบน 

 - ราษฎรที่รู้เห็นการทุจริตก็เป็นโจทย์ฟ้องร้องมิได้เนื่องจากไม่ใชผู่้เสยีหาย ยิ่งกว่าน้ัน กระบวนการ
พิจารณาพิพากษายังยุ่งยากซับซ้อนจนกลายเป็นผลดีแก่ผู้ทจุริต 

 - ขั้นตอนทางกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติยุ่งยาก ซับซ้อน มีขัน้ตอนมาก ท าให้เกิดช่องทางให้ข้าราชการ
หาประโยชน์ได ้



 2.7 การตรวจสอบ ไดแ้ก่  

- ภาคประชาชนขาดความเข้มแข็ง ท าให้กระบวนการต่อต้านการทุจริตจากฝ่าย ประชาชนไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  

- การขาดการควบคุมตรวจสอบ ของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบหรือก ากับดูแลอย่าง จริงจัง 

 2.8 สาเหตุอืน่ๆ  

- อิทธิพลของภรรยาหรือผู้หญิง เนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดสามอีันเป็นตัวการส าคัญที่ สนับสนุนและส่งเสริมใหส้ามีของตน
ท าการทุจริตเพ่ือความเป็นอยู่ของครอบครัว 

- การพนันท าให้ข้าราชการที่เสียพนันมีแนวโน้มจะทุจริตมากข้ึน 



 ระดับการทุจริตในประเทศไทย  

 การทุจริตในแตล่ะระดบัมักจะมีรปูแบบที่คล้ายคลึงกัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับคือ 

 1 การทุจริตระดบัชาติเปน็รูปแบบการทุจริตของนกัการเมืองที่ใช้อ านาจในการบริหารราชการ รวมถงึอ านาจนิติ
บัญญัติ เป็นเคร่ืองมือในการออกกฎหมาย แก้ไขกฎหมาย การออกนโยบายต่างๆ โดยการ อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพ่ือ
ผลประโยชน์ต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การประมูล การซื้อขายต าแหน่ง  

 2 การทุจริตในระดับท้องถิ่น การบริหารราชการในรูปแบบท้องถิน่เป็นการกระจายอ านาจเพ่ือ ให้บริการต่างๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไดม้ากขึ้น แตก่ารด าเนนิการใน รูปแบบของท้องถิน่กก็่อให้เกิดปญัหาการทจุริต
เป็นจ านวนมาก ผู้บริหารท้องถิ่นจะเป็นนักการเมืองที่อยู่ใน ท้องถิ่นนั้น หรือนักธุรกิจที่ปรับบทบาทตนเองมาเป็นนกัการเมือง และ
เมื่อเป็นนักการเมือง เป็นผู้บริหาร ท้องถิ่นแล้วก็เปน็โอกาสในการแสวงหาผลประโยชนส์ าหรับตนเองและพวกพ้องได้ นอกจากนี้ยังมี
กรณีอ่ืนอีก ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่นเรียกรบัผลประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง หรือเลื่อนต าแหน่ง 



 สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย 

 การทุจริตที่เกดิขึ้นย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หากประเทศใดมกีารทุจริตน้อยจะส่งผลให้ ประเทศนั้นมีความเป็นอยู่
ที่ดี นกัลงทุนมีความต้องการที่จะมาลงทนุในประเทศ ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจของ ประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่หากมกีาร
ทุจริตเป็นจ านวนมากนกัธุรกิจย่อมไมก่ล้าที่จะลงทนุ ในประเทศนั้นๆ เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท าธุรกิจทีม่ากกว่าปกติ แต่หาก
สามารถด าเนินธุรกิจดังกล่าว ได้ผลที่เกดิขึ้นย่อมตกแก่ผู้บริโภคที่จะต้องซื้อสินค้าและบรกิารทีม่ีราคาสูง หรืออีกกรณีหนึ่งคือการใช้สนิค้า 
และบริการที่ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น จึงได้มกีารวัดและจัดอันดับประเทศต่างๆ เพื่อบ่งบอกถงึสถานการณ์การทุจริต ซึง่การทุจริตทีผ่่านมา
นอกจากจะพบเหน็ข่าวการทุจริตด้วยตนเอง และผ่านสื่อต่างๆ แล้ว ยังมีตวัชี้วัดที่ส าคัญ อีกตัวหนึ่งที่ไดร้ับการยอมรับ คือ ตัวชี้วัดของ
องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (transparency international : TI) ได้จัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ คอร์รัปชันซึ่งเรียกว่า  

ดัชนกีารรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 

       ในปี 2560 ประเทศไทยได้ 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 96 จากการจัดอันดับทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก  

       ในปี 2559 ประเทศ ไทยได้คะแนน 35 คะแนน อยู่ล าดับที่ 101  

      แสดงให้ เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคะแนน ของประเทศไทย
มีดังตารางนี ้

https://www.nacc.go.th/article_attach/content.pdf
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• ส าหรับในปี 2561 ประเทศไทยได้ 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 อยู่
อันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก  อยู่อันดับ 5 ในกลุ่มประเทศ
ภูมิภาคอาเซียน 
 



 ผลกระทบของการทุจริตต่อการพฒันาประเทศ  

• การทุจริตมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทกุๆด้าน เปน็พื้นฐานที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคน ในชาติจากการเหน็ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของประเทศ ประชาชนได้รับบรกิารสาธารณะหรอื สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เตม็ที่อย่างที่ควรจะเป็น 
เงินภาษีของประชาชนตกไปอยู่ในกระเป๋าของผู้ทุจริต และ ผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้ว หากพิจารณาในแง่การ
ลงทนุจากต่างประเทศเพ่ือประกอบกิจการ ต่างๆ ภายในประเทศ พบว่า นักลงทุนต่างประเทศจะมองว่าการทุจริตถือว่าเป็นตน้ทุน
อย่างหนึ่ง ซึ่งนักลงทุน จากต่างประเทศจะใช้ประการพิจารณาการลงทุนประกอบกบัปัจจัยด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ หากตน้ทุนที่ต้องเสีย
จาก การทุจริตมีตน้ทนุทีสู่ง นักลงทุนจากต่างประเทศอาจพิจารณาตัดสนิใจการลงทนุไปยังประเทศอื่น ส่งผลให้การ จ้างงาน การ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนลดลง เมื่อประชาชนมรีายได้ลดลงก็จะส่งผลต่อการจัดเกบ็ภาษีอากรซึ่ง เป็นรายได้ของรัฐลดลง จึง
ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณและการพฒันาประเทศ 



 ทฤษฎีความหมาย และรปูแบบของการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest) 

•  ค าว่า Conflict of Interest มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย เช่น “การขัดกนัแห่งผลประโยชน์ส่วน บุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “การขัดกนัระหว่าง
ผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคล” หรือ “ประโยชน์ทับซอ้น” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หรือ 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” หรือบางท่านแปลว่า “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์” อยู่ระหว่าง 
จริยธรรม กับการทุจริต 

• โดยพื้นฐานแล้ว เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชนสว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวม เป็นกฎศีลธรรม ประเภทหนึ่งทีบุ่คคลไม่พงึ
ละเมิดหรือฝ่าฝืน แต่เนื่องจากมกีารฝ่าฝืนกันมากขึ้น และบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความ เกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น สังคม
ก็ไม่ลงโทษหรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และในที่สดุเพื่อหยุดยั้งเร่ืองดังกล่าวนี้ จึงมีการตรา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มากขึ้นๆ และเป็นเร่ืองที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นตามล าดับ สามารถ
สรุปเปน็รูปภาพได้ดังนี ้





1 รูปแบบของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมมีไดห้ลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่เฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน หรือ ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่
ไม่ไดอ้ยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย ทั้งนี้ John Langford และ Kenneth Kernaghan ได้จ าแนกรูปแบบของการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ ประโยชน์ส่วนรวม ออกเป็น 9 รูปแบบ คือ  

1.1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) เช่น การรับของขวัญจากบริษัท ธุรกิจ บริษัทขายยาหรืออุปกรณ์
การแพทย์สนับสนุนค่าเดินทางให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ไปประชุมเรื่องอาหาร และยาที่ต่างประเทศ หรือหน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างส านักงานจากธุรกิจที่เป็นลูกคา้ของหน่วยงาน หรือแม้กระทั่งในการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซือ้จัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถม หรือประโยชน์อื่นตอบ แทน เป็นต้น  

1.2 การท าธุรกิจกับตนเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ 
มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานท่ีตนสังกัด ตัวอย่างเช่น การใช้ ต าแหน่งหน้าที่ท าให้หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจาก
บริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเปน็ที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน สถานการณ์เช่นนี้เกิด
บทบาทที่ขัดแย้ง เช่น เป็นท้ังผู้ซือ้และ ผู้ขายในเวลาเดียวกัน  

 



1.3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment) หมายถึงการที่
บุคคลลาออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนทีด่ าเนินธุรกิจ ประเภทเดียวกัน เช่น ผู้บริหารหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยา ลาออกจากงานราชการและไปท างาน ในบริษัทผลิตหรือขายยา หรือผู้บริหาร
กระทรวงคมนาคมหลังเกษียณออกไปท างานเป็นผู้บริหารของบริษัท ธุรกิจสื่อสาร  

1.4 การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ในรูปแบบน้ีมีได ้หลายลักษณะ เช่น ผู้ด ารง
ต าแหน่งสาธารณะตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์การ สาธารณะที่ตนสังกัด หรอืการ
รับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการ โดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือ ว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปญัหา
ติดขัดในการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีที่ปรึกษาสังกัดอยู่ หรือในกรณีที่เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร ก็รับงาน
พิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผูท้ าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูก ตรวจสอบ  

 



1.5 การรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่ง สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่ามีการตัดถนนผ่านบริเวณ ใด ก็จะเข้าไปซื้อทีด่ินนั้นในนามของภรรยา หรือทราบ
ว่าจะมีการซื้อขายท่ีดินเพื่อท าโครงการของรัฐก็จะเข้าไป ซื้อที่ดนิน้ันเพ่ือเก็งก าไรและขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น 

1.6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for private advantage) 
เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ ราชการไปใช้ในงานส่วนตัว  

1.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork - barreling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติ
โครงการไปลงพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ สาธารณะเพื่อหาเสียง เมือ่พิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน บคุคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....” ท าให้มีรูปแบบเพิ่มเติมจาก ที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นอีก 2 กรณี คือ  

 



1.8 การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้อง (Nepotism or Family 
Relations) หรืออาจจะเรียกว่าระบบอุปถัมภ์พิเศษ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อิทธิพลหรอืใช้
อ านาจหน้าที่ท าให้หน่วยงาน ของตนเข้าท าสัญญากับบริษัทของพี่น้องของตน  

1.9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
(influence) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าที่
ข่มขู่ผู้ใต้บังคับ บญัชาให้หยุดท าการตรวจสอบบริษัทของเครือญาติของตน ดังนั้น จงึสามารถสรุป
รูปแบบของการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of Interest) เป็น 9 รูปแบบ ดังภาพ 

 



 



  ตัวอย่างการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆ  

1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ นายสุจริต ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ ไดเ้ดนิทางไปปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในวัน
ดังกล่าว นายรวย นายก อบต. ได้มอบงาช้างจ านวนหนึ่งคู่ให้แก่ นายสุจริต เพือ่เป็น ของทีร่ะลึก นายสุจริตได้มอบงานช้าง
ดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัด ตรวจสอบมลูคา่พร้อมทั้งด าเนินการให้ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย แต่ต่อมา นายสุจริต 
พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรรับงาช้างดังกล่าวไว้ จึง เร่งให้หน่วยงานต้นสังกัดคืนงาช้างให้แก่นายรวย ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบประกาศ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. 
2543 ข้อ 7 ประกอบข้อ 5 (2) ได้ก าหนดว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอืน่ที่มิใช่
ญาติซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท แล้วประสงค์จะ รับทรัพย์สินน้ันไว้เป็นสิทธิของตน จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเทจ็จริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินน้ันต่อ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้มอี านาจแต่งตั้งถอดถอนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานสภา
ผู้แทนราษฎร หรือ ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้วินจิฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเ้จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินน้ันไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่ 

 



1.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทเอกชนรายนั้น ชนะการประมลูรับงาน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 

1.2 การทีบ่ริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษี
ให้กับบริษทันัน้เป็นกรณีพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 

1.3 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัท
เหล่านัน้ ซึ่งมีผลต่อ การให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ 

1.4 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบัชุดไมก้อล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เมื่อต้องท างานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนแห่งนัน้ ก็ช่วยเหลือ
ให้บริษัทนัน้ได้รับสัมปทาน เนื่องจากรู้สกึว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 

 



2 การท าธุรกิจกับตนเองหรือเป็นคู่สัญญา 

2.1 การที่เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพวิเตอร์ส านักงานจากบริษัทของ
ครอบครัวตนเอง หรือบริษัทท่ีตนเองมหีุ้นส่วนอยู่ 

2.2 ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสมัมนาและดูงานกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ 

2.3 การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ 

2.4 ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรี ประมลูซื้อที่ดนิย่านถนนรัชดาภิเษกใกล้กับศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศไทย จากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในการก าดูแลของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งในขณะน้ันด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในฐานะเจ้าพนกังานมีหน้าที่
ดูแลกิจการของกองทุนฯ ได้ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรสให้ภรรยาประมูลซื้อทีด่ินและท าสัญญาซื้อขายที่ดิน สง่ผลให้เปน็
คู่สัญญาหรือมสี่วนได้สว่นเสียในสัญญาซื้อทีด่นิโฉนดแปลงดังกล่าว 



3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

3.1การที่ผู้บรหิารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานใน
บริษัทผลิตหรือขายยา 

3.2 การที่ผู้บรหิารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งใน
หน่วยงานรัฐ รบัเปน็ทีป่รึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น 

3.3 การว่าจ้างเจ้าหน้าทีผู่้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงานเดิมโดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย 



4 การท างานพิเศษ 

4.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหนง่หน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจา้งนั้นมีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัทคู่แข่ง 

4.2 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับ
งานพิเศษอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย 

 



5 การรู้ข้อมูลภายใน 

5.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซ้ือที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น 

5.2 การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผูร้ับผดิชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec)วัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจง้ข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้
ได้เปรียบในการประมูล 

 



6 การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

6.1 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการ น าน้ ามัน ในรถยนต์ไปขาย และ
น าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวท าให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพื่อซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะ
เป็นพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบงัผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง และมคีวามผิดฐานลักทรัพย์ 

6.2 การที่เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ใช้รถราชการหรือการเบิกจ่าย คา่น้ ามันเชื้อเพลิง น า
รถยนต์ของส่วนราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว 

 

 



7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

7.1 การที่นักการเมืองในจังหวัด ขอเพ่ิมงบประมาณเพื่อน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงใน
จังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเปน็ชื่อสะพาน 

7.2 การที่รัฐมนตรอีนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง 

 



8 การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติ 

• พนักงานสอบสวนละเว้นไม่น าบันทึกการ 

• จับกุมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม ท าขึ้นในวันเกิดเหตุรวมเข้าส านวน แต่กลับเปลี่ยนบันทึก
และแก้ไขข้อหาใน 

• บันทึก การจับกุม เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งเป็นญาติของตนให้รับโทษน้อยลง คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. พิจารณา 

• แล้วมีมูลความผิดทางอาญาและทางวินัยอย่างร้ายแรง 

 



9 การใช้อิทธิพลเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือหนว่ยงานของรัฐอื่น 

9.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะผู้บริหาร เข้าแทรกแซงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ให้ปฏิบัติหนา้ที่โดย
มิชอบด้วยระเบียบ และกฎหมายหรือฝ่าฝืนจริยธรรม 

9.2 นายเอ เป็นหัวหนา้ส่วนราชการแห่งหน่ึงในจังหวัด รู้จักสนิทสนมกับ นายบี หัวหน้าส่วนราชการอีกแห่งหน่ึงใน
จังหวัดเดียวกัน นายเอ จึงใชค้วามสัมพันธ์ส่วนตัวฝากลูกชาย คือ นายซี เข้ารับราชการภายใต้สังกัดของนายบี 

 



10 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบคุคลกับประโยชน์สว่นรวมประเภทอื่นๆ การเดินทางไป
ราชการต่างจังหวัดโดยไม่ค านึงถึงจ านวนคน จ านวนงาน และจ านวนวันอย่างเหมาะสม อาทิ 
เดินทางไปราชการจ านวน 10 วัน แตใ่ช้เวลาในการท างานจริงเพียง 6 วัน โดยอีก 4 วัน เปน็การ
เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 

10.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ใช้เวลาในราชการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากต้องการปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ เพราะสามารถเบิกเงนิงบประมาณค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 

10.2 เจ้าหน้าที่ของรัฐลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยมิได้อยู่ปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น
อย่างแท้จริง แต่กลับใช้เวลาดังกล่าวปฏิบัติกิจธุระส่วนตัว 

 



https://www.youtube.com/watch?v=ShWJBalZmMA 
https://www.youtube.com/watch?v=iSKm7iPNeaco 
https://www.youtube.com/watch?v=5sshzqeFBI0 
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