
เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ 

หลักธรรมาภิบาลใน การปฏิบัติราชการ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน มีระดับความรุนแรงอยู่ในภาวะวิกฤติซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคง

ของชาติทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะผลกระทบต่อระบบราชการอันเป็นโครงสร้าง

ส าคัญ ในการบริหารราชการแผ่นดนิ เห็นได้จากการทุจริตเชิงนโยบายการทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

การทุจริตในการจัด ซือ้จัดจา้ง และอื่นๆ 

 ความหมาย :  ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ความหมาย คือ ผลประโยชน์สว่นบุคคลกับผลประโยชน์สว่นรวมขัดกัน 

เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จึงต้องไม่มี

ผลประโยชน์สว่นตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 รูปแบบทั่วๆไป ของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. รับสินบน 

2.  คอร์รัปชั่นทับซ้อน 

3. การยักยอกทรัพย์สินของรัฐ 

4.  เอือ้ประโยชน์แก่ตัวเอง พรรคพวก หรอืพี่นอ้ง 

5. จัดท าโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุม้ค่าเงินลงทุนไป 

 

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ (ฉบับ2) พ.ศ.2554) มาตรา 100 ได้ก าหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐด าเนินกิจการดังตอ่ไปนี้ 

1. เป็นคู่สัญญาหรอืมีสว่นได้ส่วยเสียในสัญญากับหนว่ยงานที่ปฏิบัติหรอืก ากับดูแล 

2. เป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุ้นในหา้งหุ้นหรอืบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานที่ปฏิบัติหรือก ากับ

ดูแล 

3. รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ ฯลฯ หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้

ถือหุน้ในห้างหุ้นสว่นหรอืบริษัทที่รับสัมปทาน 

4. เป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การ

ก ากับ ดูแล ควบคุมหรอืตรวจสอบของหนว่ยงานของรัฐที่เจา้หน้าที่ของรัฐผูน้ั้นสังกัดอยู่ ฯลฯ 

 

 



 

ใคร? อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 100 

1. นายกรัฐมนตรี 

2.  รัฐมนตร ี

3.  ผูบ้ริหารท้องถิ่น 

4. รองผู้บริหารท้องถิ่น 

  การรับทรัพย์สินของผู้อื่นตามกกหมาย ป.ป.ช. (ม.103) 

หา้มมใิห้เจ้าหนา้ที่ของรัฐ รับทรัพย์สิน / ประโยชน์อื่นใด นอกเหนอืจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ อัน

ควรได้ตามกฎหมายเว้นแต่โดยธรรมจรรยาจาก ญาติ หรือบุคคลอื่น ไม่เกิน 3,000 บาท  (ประกาศ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ พ.ศ.2543) 

บทก าหนดโทษ 

 

ล าดับที ่ กฎหมาย ผูถู้กบังคับใช้ บทลงโทษ 

3.1 มาตรา 100 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่คณะกรรมการป.ป.ช. 

ประกาศก าหนดต าแหนง่การกระท าของ

คู่สมรสให้ถือวา่เป็นการกระท าของ

เจ้าหน้าที่รัฐ 

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

จ าคุกไม่เกินสามปีหรอืปรับไม่เกิน

หกมื่นบาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

3.2 

 

มาตรา 100 

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

 

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

จ าคุกไม่เกินสามปีหรอืปรับไม่เกิน

หกหมื่นบาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

 



 

 พบว่า ขณะนีม้ีเรื่องเงนิขาดบัญชแีละเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจรติที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานทั้งหมด 

2,838 เรื่อง ซึ่งมีมูลค่าความเสียหาย 11,383 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานที่มีการทุจริตมาก 3 อันดับ

แรก ดังนี้ 

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,496 เรื่อง แบ่งเป็น การยักยอกเงินหรอืทรัพย์สินราชการ 

1,507 เรื่อง ปฏิบัติผดิระเบียบ 656 เรื่อง จัดซือ้จัดจ้าง 605 เรื่อง รวมทั้งยังมีเรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน

เท็จ และ ทุจริตน้ ามันเชือ้เพลิง เป็นต้น 

2. กระทรวงมหาดไทย 219 เรื่อง 

3. กระทรวงศึกษาธิการ 218 เรื่อง 

การทุจริตในวงราชการมีหลายรูปแบบ เช่น  

1. ฝา่ฝนื หลีกเลี่ยง หรอืบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรอืกฎข้อบังคับ 

2. จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู ่หนว่งเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรอืหาประโยชน์ใส่ตน/พวก  

3. การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติ หรอื รับผิดชอบ  

    ตามหนา้ที ่

4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สนิของราชการ 

5. ปลอมแปลง/กระท าใด ๆ อันเป็นเท็จ  

6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาลประโยชน์ได้ 

มูลเหตุการณ์ทุจรติ 

 การทุจริตในวงราชการมมีูลเหตุหลายประการ เชน่ 

1. เจ้าหนา้ที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  

2. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย  

3. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม ก ากับ ดูแล  

4. เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือน ไม่พอกับการครองชีพ และมีปัญหาทางเศรษฐกิจหรือ

อบายมุข  

5. สภาพการท างานเปิดโอกาส เอือ้อ านวยต่อการกระท าทุจรติ กระบวนการปฏิบัติงานมช่ีองโหว่  

 

 

 

 



 

แนวโน้มการทุจรติของประเทศไทย  

คดีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เช่น ทุจริตท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุจริตการจัดท า บริการสาธารณะ ทุจริต

การก่อสร้างสถานที่ราชการ ทุจรติการเสนอราคาตอ่หนว่ยงานของรัฐ โดยมีผู้กระท าผดิ คือ ข้าราชการ  

ลูกจา้ง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้ ด ารงต าแหนง่ทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งมี

ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส าหรับปัญหาการทุจริตที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบมากที่สุดขณะน้ี 

คอื การคอรัปชั่นเชิงนโยบายและ ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยออกกฎหมายมารองรับในลักษณะถูก

กฎหมายแต่ขัดกับ ผลประโยชน์สาธารณะ เชน่ มีการตั้งบริษัทและเสนอโครงการเพื่อท าสัญญากับตนเอง

ซึ่ง เป็นนักการเมอืง และจากการท าวิจัยเรื่องสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยของ ป.ป.ช. พบว่านัก

ธุรกิจมีการจ่ายเงนิ 1-2% ของรายรับจากธุรกิจ เพื่อต้องการได้รับใบอนุญาต การ ติดตอ่เสียภาษี ความ

สะดวกสบายในการอนุมัตโิครงการ การทุจริตที่สังคมไทยเผชิญอยู่ใน ขณะนีค้ือการทุจริตเชิงนโยบายหรือ

ผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการคอรัปชั่น ที่บางครัง้ถูก กฎหมายแตผ่ดิหลักประโยชน์ของสาธารณะและหลัก

จรยิธรรม  

การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต  

1. มีการส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จรยิธรรมคุณธรรม และความซื่อสัตย์ สุจรติ 

 2. มีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและ ประพฤติ 

มิชอบ เชน่ มีการตรวจสอบภายใน หรอืควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและจรงิจัง  

3. มีการจัดการกรณีมีการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น มีการสอบสวนลงโทษทั้งทาง อาญาและทาง

วินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม  

4. มีการประชาสัมพันธ์ราชการใสสะอาด เผยแพร่ใหค้วามรู้เรื่องการทุจริตและโทษที่จะได้รับ  

5. มีการสร้างเครือข่ายราชการใสสะอาด เฝ้าระวังการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ  

ภาคประชาชนรว่มมอืกัน เชน่ แจ้งเบาะแสการทุจรติของเจา้หน้าที่ให้ท าการตรวจสอบ  

 

 “ขออัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ดังนี ้“..ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอ

แช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างนี้หยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอัน เป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจ 

มุ่งมั่นสรา้งความเจริญก็ขอใหต้่ออายุได้ถึง 100 ปี สว่นคนไหนที่มอีายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริต

จะท าให้ประเทศไทยรอดพ้น อันตราย.. ” “..ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ คือ ต้องหยุด

การทุจริตใหส้ าเร็จ และไม่ ทุจรติเสียเอง..”  

 

 



 

 

 ประโยชน์ที่ได้รับจาการเข้าร่วมสัมมนา ที่สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานดังน้ี 

ได้รูค้วามหมาย :  ผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ได้รูรู้ปแบบทั่วๆไป ของการทุจรติและประพฤติมิชอบ 

2. น ามาส่งเสริมปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จริยธรรมคุณธรรม และความซื่อสัตย์ สุจรติในการ

ปฏิบัติราชการ 

3. รู้จักป้องกันและเฝา้ระวังเหตุการณแ์ละพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ 

4. ประชาสัมพันธ์ราชการใสสะอาด เผยแพร่ใหค้วามรู้เรื่องการทุจรติและโทษที่จะได้รับ 

5. สร้างเครือข่ายราชการใสสะอาดเฝ้าระวังการทุจริตโดยเจา้หน้าที่ของรัฐและ  

ภาคประชาชนรว่มมอืกัน 

6. ได้รูป้ัญหาการทุจริตที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบมากที่สุดขณะนี้ คือ การคอรัปช่ัน

เชงินโยบายและ ผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.  

 

 


