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บทนำำ�
	 การทุุจริตและประพฤติมิิชอบหรือการทุุจริต

คอร์รัปชันนับว่่าเป็นปัญหาสำคัญทุ่�เกิดขึ้้�นในประเทุศต่าง	 ๆ	

ทุั�ว่โลก	 โดยเฉพาะในประเทุศทุ่�กำลังพัฒนาต่างต้องเผชิญ

ปัญหาจากคอร์รัปชันจนกลายเป็นสิ�งบั�นทุอนต่อคว่ามิเจริญ

ก้าว่หน้า	 ภาพลักษณ์์ขึ้องประเทุศ	 ตลอดจนคว่ามิเชื�อมิั�น

ในการทุำงานขึ้องรัฐบาลทุำให้หน่ว่ยงานทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องจำเป็น

ต้องมิุ่งกำหนดนโยบาย	 กฎหมิาย	 และแนว่ทุางปฏิิบัติในการ

ต่อต้านการทุุจริตคอร์รัปชันให้เกิดคว่ามิชัดเจน	 สร้างคว่ามิ

ตระหนักร้้ในสังคมิอย่างจริงจัง	 ต่อเนื�อง	 และให้เกิดผลอย่าง

เป็นร้ปธรรมิ

	 สาธารณ์รัฐเกาหล่	 (เกาหล่ใต้)	 นับเป็นประเทุศ

หน้�งทุ่�ค่อนขึ้้างตระหนักและเอาจริงเอาจังกับปัญหาการ

ทุุจริตคอร์รัปชันในสังคมิ	 เห็นได้จากภาคส่ว่นทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้อง

ต่างมิ่การกำหนดนโยบาย	 กฎหมิาย	 มิาตรการ	 และแนว่ทุาง

ปฏิิบัติไว่้อย่างชัดเจน	 ทุำให้ประเทุศม่ิแนว่โน้มิคว่ามิโปร่งใส

ไปในทุางทุ่�ด่ขึ้้�นมิาตามิลำดับ	 โดยล่าสุดในปี	 ๒๕๖๔	 มิ่การ

ประกาศใช้	 “กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์

ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ”	 ภายหลังเมืิ�อปี	 ๒๕๕๙	 ม่ิการบังคับใช้

กฎหมิาย”ห้ามิเร่ยกรับผลประโยชน์และสิ�งขึ้องมิ่ค่า”																		

ม่ิว่ัตถุุประสงค์ในการปรับเปล่�ยนพฤติกรรมิธรรมิเน่ยมิปฏิิบัติ

ทุางสังคมิแบบเดิมิทุ่�อาจส่อไปในทุางทุุจริตให้เกิดคว่ามิถุ้กต้อง

เหมิาะสมิ	 และโปร่งใสมิากขึ้้�น	 ทุำให้ประชาชนเกดิคว่ามิเลื�อมิใส

ศรัทุธาต่อคว่ามิบริสุทุธิ�ยุติธรรมิในการทุำงานขึ้องหน่ว่ยงาน

และเจ้าหน้าทุ่�ภาครัฐมิากขึ้้�น๑  

	 กฎหมิายป้องกันการขัึ้ดกันแห่งผลประโยชน์จะ

เริ�มิบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมิ	 ๒๕๖๕	 เป็นต้นไป	 เป็น

 *	 นักว่ิเทุศสัมิพันธ์ชำานาญการ	สำานักภาษาต่างประเทุศ	สำานักงานเลขึ้าธิการสภาผ้้แทุนราษฎร
	 ๑	 กฎหมิายห้ามิเร่ยกรับผลประโยชน์และสิ�งขึ้องมิ่ค่า	บังคับใช้เมิื�อเดือน	กันยายน	๒๕๕๙	มิ่เจตนารมิณ์์สำาคัญเพื�อป้องกันการทุุจริตคอร์รัปชัน

ในเกาหล่ใต้	ใช้บังคับแก่หน่ว่ยงานภาครัฐ	๔	หมิื�นแห่ง	ครอบคลุมิผ้้เก่�ยว่ขึ้้อง	ทุั�งเจ้าหน้าทุ่�รัฐ	บุคลากรทุางการศ้กษา	ผ้้ปกครอง	ตลอดจนสื�อมิว่ลชนทัุ�งหลาย	

ประมิาณ์	๒.๔	ล้านคนทัุ�ว่ประเทุศ	บัญญัติห้ามิมิิให้เร่ยกรับผลประโยชน์	และการร้องขึ้อในลักษณ์ะต่าง	ๆ	โดยมิิชอบ

สมใจ ทองกุล*  

แนวค ิดเร ื ่องความส ุจร ิตในเกาหล ี ใต ้ :
ศึกษากรณีกฎหมายป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ 

เรื่องน่ารู้



52 เอกสารข่าวรัฐสภา

กฎหมิายทุ่�มิ่ว่ัตถุุประสงค์เพื�อป้องกันการกระทุำทุ่�เก่�ยว่ขึ้้อง

กับเจ้าหน้าทุ่�ในการปฏิิบัติงานขึ้องรัฐ	 มิ่การกำหนดคว่ามิหมิาย

และสาระสำคัญขึ้องกฎหมิาย	 ตลอดจนแนว่ทุางดำเนินการ

ทุ่�จำเป็นในอนาคต	 อาทุิ	 กำหนดหน้าทุ่�ในการรายงาน

สถุานะขึ้องการขัึ้ดกันแห่งผลประโยชน์	 การจำกัดพฤติกรรมิ

การกระทุำทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับการทุุจริตและประพฤติมิิชอบ

ข้ึ้อห้ามิในการแสว่งหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าทุ่�ภาครัฐ

รว่มิถุ้งมิาตรการสกัดกั�นพฤติกรรมิทุ่�อาจนำไปส้่การทุุจริต

คอร์รัปชัน	 เพื�อทุำให้สังคมิเกิดคว่ามิโปร่งใสยิ�งขึ้้�น	 จ้งจำเป็น

ต้องมิ่การทุบทุว่นการบังคับใช้กฎหมิายและกฎระเบ่ยบทุ่�

เก่�ยว่ขึ้้อง	 การจัดทุำค้่มิือสำหรับเจ้าหน้าทุ่�	 และแนว่ทุางการ

บริหารจัดการแต่ละหน่ว่ยงานให้เกิดคว่ามิชัดเจนในการ

ปฏิิบัติตนได้อย่างถุ้กต้องตามิหลักกฎหมิาย	

	 รัฐสภาเกาหล่ใต้	 ได้ผ่านคว่ามิเห็นชอบร่าง

กฎหมิายฉบับดังกล่าว่ตั�งแต่เดือนเมิษายน	๒๕๖๔	และเริ�มิมิ่

ผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมิ	๒๕๖๕	 เป็นต้นไป	 จ้งเป็นอ่ก

หน้�งเครื�องมิือทุางกฎหมิายทุ่�นำมิาบังคับใช้กับนักการเมืิอง	

และเจ้าหน้าทุ่�ขึ้องรัฐได้อย่างครอบคลุมิจำนว่นประมิาณ์	

๒	ล้านคน	จ้งเป็นโอกาสช่ว่ยเพิ�มิประสิทุธิภาพในการป้องกัน

และแก้ไขึ้ปัญหาการทุุจริตคอร์รัปชัน	 ทุำให้บ้านเมิืองเกิด

คว่ามิถุ้กต้องโปร่งใสให้ปรากฏิผลออกมิาอย่างเป็นร้ปธรรมิ

ได้มิากขึ้้�น	 ทุั�งน่�	 สอดคล้องกับข้ึ้อมิ้ลขึ้ององค์กรเพื�อคว่ามิ

โปร่งใสนานาชาติ	 (Transparency	 International,	 TI)	 ได้

เผยแพร่ผลการสำรว่จดัชน่การรับร้้การทุุจริต	 (Corruption	

Perceptions	 Index,	 CPI)	 ประจำปี	 ๒๕๖๔	 จากจำนว่น	

๑๘๐	 ประเทุศทุั�ว่โลก	 โดยเกาหล่ใต้	 ได้	 ๖๒	 คะแนน	 อย้่ใน

อันดับ ๓๒ ขึ้องโลก เมิื�อพิจารณ์าสถิุติคะแนนนับตั�งแต่

ปี	๒๕๖๐	ทุ่�อย้ใ่นอันดบั	๕๑	ในขึ้ณ์ะทุ่�ตลอดช่ว่งระยะเว่ลา	๕	ปี

ทุ่�ผ่านมิา	พบว่่า	สามิารถุไต่อันดับขึ้้�นมิาได้ต่อเนื�อง	และหาก

เทุ่ยบในประเทุศสมิาชิกองค์การเพื�อคว่ามิร่ว่มิมืิอทุาง

เศรษฐกิจและการพัฒนา	(The	Organisation	for	Economic	

Co-operation	 and	 Development,	 OECD)	 ในบรรดา	

๓๘	ประเทุศ เกาหล่ใต้นับเป็นประเทุศหน้�งทุ่�มิ่พัฒนาการทุ่�ด่

ขึ้้�นอย่างมิากมิาตามิลำดับ	 จ้งสะทุ้อนให้เห็นถุ้งคว่ามิเอาใจ

ใส่และจริงจังขึ้องกลไกการทุำงานทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องภายในประเทุศ	

ตลอดจนมิิติการกำหนดบทุบัญญัติทุางกฎหมิายไว่้อย่าง

หลากหลาย ละเอ่ยดชัดเจน ทุำให้ผ้้เก่�ยว่ข้ึ้องสามิารถุเขึ้้าใจ	

และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิิบัติงานได้อย่างถุ้กต้อง

เหมิาะสมิ

	 บทุคว่ามิฉบับน่�ผ้้เขึ้่ยนได้กล่าว่ถุ้งแนว่คิดคว่ามิ

สุจริตในเกาหล่ใต้	 โดยศ้กษากรณ์่กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกัน

แห่งผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ	โดยช่�ให้เห็นถุ้งร้ปแบบการ

จัดการผลประโยชน์ส่ว่นรว่มิหรือผลประโยชน์สาธารณ์ะทุ่�

เก่�ยว่ขึ้้องกับการปฏิิบัติงานขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐในบริบทุทุาง

สังคมิขึ้องเกาหล่ว่่ามิ่มิุมิมิอง	ว่ิธ่คิดและแนว่ทุางจัดการสภาพ

ปัญหาการทุุจริตอย่างไร	 ทุ่�มิาและสาระสำคัญขึ้องการจัดทุำ

กฎหมิาย	ตลอดจนมิาตรการทุบทุว่น	ปรับปรุงแก้ไขึ้	และการ

บังคับใช้กฎหมิายทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องในอนาคต	 ทัุ�งในฝ่่ายบริหาร	

นิติบัญญัติ	 และฝ่่ายตุลาการ	 เพื�อคว่บคุมิพฤติกรรมิการใช้

ตำแหน่งหน้าทุ่�ในทุางมิิชอบ	 ปราบปรามิการทุุจริต	 และ

สามิารถุบังคับใช้กฎหมิายกับผ้้ กระทุำผิด ได้อย่ า งมิ่

ประสิทุธิภาพมิากข้ึ้�น	 จ้งหว่ังว่่าสามิารถุใช้เป็นแนว่ทุาง
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ส่ว่นหน้�งในคว่ามิพยายามิป้องกันการทุุจริตคอร์รัปชันขึ้อง

ประเทุศไทุย	 ซึ่้�งจำเป็นต้องอาศัยคว่ามิร่ว่มิมิือในทุุกภาคส่ว่น	

ทุั�งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคมิ	 และประชาชนทุุก

สาขึ้าอาช่พให้เกิดคว่ามิใส่ใจอย่างจริงจังและต่อเนื�อง

	 สอดคล้องกับคำปราศรัยทุางการเมิืองเรื�อง	 “บ้าน

เมิืองสุจริต”	ขึ้องนายชว่น	หล่กภัย	ประธานรัฐสภา	(๒๕๖๕)	

ทุ่�กล่าว่ว่่าปัญหาการทุุจริตคอร์รัปชัน	 เป็นปัญหาใหญ่ใน

สังคมิไทุย	ซึ่้�งเกิดจากหลายสาเหตุ	ทุั�งลักษณ์ะพฤติกรรมิและ

ทุัศนคติส่ว่นบุคคล	 คว่ามิโลภ	 ค่านิยมิทุางสังคมิ	 ตลอดจน

คว่ามิอ่อนแอขึ้องการบังคับใช้กฎหมิาย	ซึ่้�งสิ�งเหล่าน่�ก็มิาจาก

การคิดถุ้งผลประโยชน์ขึ้องตนเป็นทุ่�ตั�ง	 โดยไมิ่คำน้งถุ้งคว่ามิ

เสย่หายทุ่�เกดิขึ้้�นกบับ้านเมิอืง	 ปัญหาคอร์รปัชันเป็นเรื�องใกล้ตวั่

และหลายคนคิดว่่าไมิ่เป็นไร	ใคร	ๆ	ก็ทุำกัน	จนเกิดทุัศนคติทุ่�

ยอมิรับส่งผลให้เกิดพฤติกรรมิสนับสนุนคอร์รัปชัน	 โดยเฉพาะ

ในองค์กรภาครัฐ กล่าว่คือ เป็นสถุานการณ์์ทุ่�เจ้าหน้าทุ่�รัฐ

มิ่ผลประโยชน์ส่ว่นตนอย้่ และได้ใช้อิทุธิพลตามิอำนาจ

หน้าทุ่�และคว่ามิรับผิดชอบ เพื�อให้เกิดประโยชน์ส่ว่นตน	

ทุำให้เกิดผลเส่ยหายต่อประโยชน์ส่ว่นรว่มิ	 ดังนั�น ผู้้�นำซึ่่�ง

หมายถ่ึงผู้้�ท่�ม่อำนาจ จ่งม่ส่วนสำคััญย่�งท่�จะช่่วยทำให�

ปััญหาน่�ลดน�อยลงได� โดยการค่ัดทำส่�งใดให�ย่ดปัระโยช่น์

ส่วนรวมเป็ันท่�ตั้ั�ง และตั้�องคัด่แยกแยะระหว่างผู้ลปัระโยช่น์

ส่วนตั้นกบัปัระโยช่น์ส่วนรวม นอกจากน่� ผู้้�นำคัวรมว่ส่ยัทศัน์

ในเร่�องการตั้่อตั้�านการทุจร่ตั้ด�วย เพราะถึ่อเป็ันหัวใจสำคััญ

ผู้้�นำท่�ด่ตั้�องไม่ทุจร่ตั้เส่ยเอง อ่กทั�ง ยังตั้�องเปั็นผู้้�นำในการ

สร�างคั่าน่ยมและวัฒนธรรมองคั์กรให�ย่ดถึ่อเร่�องน่�เปั็น

สำคััญด�วย เพ่�อจะทำให�บ�านเม่องเก่ดคัวามสุจร่ตั้ขึ้่�นได� 

(ชว่น	 หล่กภัย,	 สุจริตชนเพื�อเสริมิสร้างบ้านเมิืองสุจริต,	

สถุาบันพระปกเกล้า,	น.	๘๗-๙๘)	

๑. เหตุุผลก�รจััดทำ�กฎหม�ย
	 ปัจจุบันในเกาหล่ใต้ม่ิกฎหมิายทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับการ

ป้องกันการทุุจริตคอร์รัปชันทุ่�นับเป็นกฎหมิายสำคัญ	

ประกอบด้ว่ย	 กฎหมายปั้องกันและปัราบปัรามการทุจร่ตั้ 

กฎหมายห�ามเร่ยกรับผู้ลปัระโยช่น์และส่�งขึ้องม่ค่ัา	 บังคับใช้

ในปี	 ๒๕๕๙	 กฎหมายการคั่นเง่นสาธารณะ	 (Public	 Fund

Recovery	Act)	บังคับใช้ในปี	๒๕๖๓	และล่าสุด	“กฎหมาย

ปั้องกันการขึ้ัดกันแห่งผู้ลปัระโยช่น์ขึ้องเจ�าหน�าท่�รัฐ”	 ซึ่้�ง

เริ�มิบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมิ	 ๒๕๖๕	 เป็นต้นไป	 รว่มิถุ้ง

กฎหมิายอื�นทุ่�เก่�ยว่ขึ้้อง	 เช่น	 กฎหมิายประมิว่ลจริยธรรมิ

เจ้าหน้าทุ่�รัฐ	 กฎหมิายคุ้มิครองผ้้แจ้งการละเมิิดรับผลประโยชน์

สาธารณ์ะ	และระเบ่ยบขึ้้อปฏิิบัติขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ	

	 อย่างไรก็ตามิ	 มิ่ประเด็นบ่งช่�ว่่ากฎหมิายทุ่�บังคับ

ใช้อย้่แต่เดิมิเหล่าน่�ยังคงมิ่ขึ้้อจำกัดตามิว่ัตถุุประสงค์การ

บงัคับใช้หรอืการตอบสนองในการคว่บคมุิพฤตกิรรมิการกระทุำ

ทุ่�ทุุจริต ทุั�งการบริหารจัดการป้องกันล่ว่งหน้าหรือการ

ดำเนินการภายหลัง ดังนั�น จ้งจำเป็นต้องจัดทุำกฎหมิาย

ป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์เพื�อเป็นอ่กหน้�งเครื�องมิือ

สำคัญในการป้องกันหรือสกัดกั�นพฤติกรรมิการกระทุำทุ่�ผิด

กฎหมิายขึ้องผ้้เก่�ยว่ขึ้้อง

	 ในรัฐสภาสมิัยทุ่�	๑๙	ช่ว่งปี	๒๕๕๕-๒๕๕๙	สมิาชิก

สภาผ้้แทุนราษฎรขึ้องเกาหล่ใต้ต่างเล็งเห็นถุ้งสภาพปัญหา

การทุุจริตในหน่ว่ยงานรัฐหลายหน่ว่ยงาน	 จ้งนำไปส่้การยื�น

เสนอร่างกฎหมิายการห้ามิเร่ยกรับผลประโยชน์และการ

ป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ	 แต่ด้ว่ย

คว่ามิหมิาย	สาระสำคัญ	ขึ้อบเขึ้ตกฎหมิาย	รว่มิถุ้งบริบทุทุาง

สังคมิในขึ้ณ์ะนั�น	 รว่มิถุ้งการบังคับใช้กฎหมิายยังขึ้าดคว่ามิ

ชัดเจนทุ่�ด่พอ	ทุำให้กระบว่นการพิจารณ์าจ้งเป็นไปด้ว่ยคว่ามิ
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ยากลำบาก	 ทุ้ายทุ่� สุดกฎหมิายป้องกันการขัึ้ดกันแห่ง													

ผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รฐัจ้งไม่ิสามิารถุผ่านการพจิารณ์าได้

มิ่เพ่ยงเฉพาะกฎหมิายการห้ามิเร่ยกรับผลประโยชน์และ

สิ�งขึ้องมิ่ค่าฉบับเด่ยว่ทุ่�สามิารถุประกาศใช้บังคับได้

	 นับตั�งแต่นั�นมิา	 กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐได้ถุ้กเสนอขึ้้�นมิาอ่กครั�งและนำ

ไปส้่การปรับปรุงแก้ไขึ้เนื�อหามิาอย่างต่อเนื�อง	 โดยเฉพาะ

รัฐสภาสมิัยทุ่� 	 ๒๑	 (๒๕๖๓	 -	 ๒๕๖๗)	 ได้เสนอร่าง

กฎหมิายทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องกับบทุบัญญัติการทุุจริตคอร์รัปชัน	 รว่มิถุ้ง

ร่างกฎหมิายขึ้องรัฐบาลด้ว่ย	รว่มิทัุ�งสิ�นจำนว่น	๖	ฉบับ	จง้ทุำให้

ม่ิการผนว่กร่างกฎหมิายรว่มิเข้ึ้าด้ว่ยกันจนกระทุั�งสามิารถุ

ผ่านคว่ามิเห็นชอบจากรัฐสภาไปเมิื�อเดือนเมิษายน ๒๕๖๔	

ดังกล่าว่

	 เหตุผลคว่ามิจำเป็นขึ้องกฎหมิายฉบับน่�	 ด้ว่ยเล็ง

เห็นถุ้งคว่ามิจำเป็นในการส่งเสริมิคว่ามิเชื�อมัิ�นในหน่ว่ยงาน

และเจ้าหน้าทุ่�ภาครัฐจากการป้องกันการทุุจริตในร้ปแบบ

ใหมิ่	ทุั�งเรื�องการทุุจริตทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องกับผลประโยชน์ส่ว่นตัว่ขึ้อง

เจ้าหน้าทุ่�รัฐ	 เช่น	 การว่่าจ้างบุคคลในครอบครัว่	 และการ

ติดต่อสัมิพันธ์กับเจ้าหน้าทุ่�เกษ่ยณ์อายุราชการ

	 กล่าว่ได้ ว่่า	 กฎหมิายป้องกันการขัึ้ดกันแห่ง	

ผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐนับเป็นกฎหมิายอ่กหน้�งฉบับทุ่�

ใช้ระยะเว่ลาในการพิจารณ์ายาว่นานกว่่า ๘ ปี เริ�มิตั�งแต่

ปี ๒๕๕๖ จนกระทุั�งผ่านคว่ามิเห็นชอบในทุ่�ประชุมิรัฐสภา

ในปี	๒๕๖๔	และมิ่ผลบังคับใช้ในปี	๒๕๖๕	

ภาพแสดงขั้้�นตอนและระยะเวลาจั้ดทำกฎหมายป้้องก้นการขั้้ดก้นแห่งผลป้ระโยชน์ขั้องเจั้าหน้าท่�ร้ฐ
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๒. คว�มหม�ยและส�ระสำ�คัญ
 ๒.๑ คัวามหมาย

	 ข้ึ้อบัญญัติในการป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์

มิ่การเพิ�มิกฎระเบ่ยบและบทุลงโทุษเพื�อคว่บคุมิพฤติกรรมิทุ่�

อาจนำไปส้่การทุุจริต ดังน่� ประการแรก เจ้าหน้าทุ่�ขึ้องรัฐ

มิ่หน้าทุ่�ในการรายงานสถุานะขึ้องการขัึ้ดกันแห่งผลประโยชน์

ด้ว่ยตนเองตามิภาระผ้กพันในการปฏิิบัติหน้าทุ่�แต่ละลักษณ์ะ

การทุำงาน	 ซึ่้�งต้องมิ่ว่ิธ่การคิดแยกแยะระหว่่างผลประโยชน์

ส่ว่นตัว่กับผลประโยชน์สาธารณ์ะ จ้งเป็นการส่งเสริมิให้เกิด

คว่ามิบริสุทุธิ�ยุติธรรมิและช่ว่ยป้องกันการกระทุำผิดทุ่�อาจ

เกิดขึ้้�นในกระบว่นการทุำงานได้	

	 ประการทุ่�สอง	การกำหนดขึ้อบเขึ้ตหรือพฤติกรรมิ

การกระทุำบางอย่างขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐไว้่ให้ชัดเจนทุ่�อาจตกอย้่

ในสถุานการณ์์หรือคว่ามิยากลำบากขึ้องการขัึ้ดกันแห่ง

ผลประโยชน์นั�น เป็นการปิดกั�นคว่ามิเป็นไปได้ทุ่�อาจส่อไป

ในการทุุจริตต่อตำแหน่งหน้าทุ่�  จ้งช่ว่ยเป็นการแก้ไขึ้

สถุานการณ์์ได้ด้ว่ยตัว่เองในการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์	

สามิารถุสะทุ้อนให้เห็นถุ้งคว่ามิเป็นธรรมิ และเกิดคว่ามิถุ้กต้อง

โปร่งใสในการทุำงานได้มิากขึ้้�น

	 ประการทุ่�สามิ กำหนดบทุลงโทุษให้รุนแรงข้ึ้�น

เพื�อเป็นการป้องกัน ระงับยับยั�งพฤติกรรมิการทุุจริตใน

ลักษณ์ะต่าง ๆ รว่มิถุ้งการทุบทุว่น และกำหนดข้ึ้อห้ามิ

การกระทุำบางประเภทุให้ครอบคลุมิรัดกุมิมิากขึ้้�น	 สามิารถุ

ช่ว่ยตอบสนองต่อการทุุจริตขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ อ่กทุั�งยังม่ิการ

สร้างและถุ่ายทุอดองค์คว่ามิร้้ให้มิ่คว่ามิเขึ้้าใจเก่�ยว่กับ

การป้องกันการทุุจริตและผลประโยชน์ทัุบซ้ึ่อน ตลอดจน

ช่ว่ยส่งเสริมิคว่ามิเชื�อมิั�นในการทุำงานขึ้องรัฐบาลได้

ตั้ารางแสดงหน่วยงานและผู้้�เก่�ยวขึ้�องตั้ามกฎหมายปั้องกันการขึ้ัดกันแห่งผู้ลปัระโยช่น์ขึ้องเจ�าหน�าท่�รัฐ

หน�วยงานขึ้องรัฐ เจ�าหน�าท่�ขึ้องรัฐ

	 องค์กรตามิรัฐธรรมิน้ญ:

	 รัฐสภา	ศาล	ศาลรัฐธรรมิน้ญ	คณ์ะกรรมิการการ
เลือกตั�ง	ผ้้ตรว่จการแผ่นดิน

	 เจ้าหน้าทุ่�ขึ้องรัฐ

	 หน่ว่ยงานส่ว่นกลางและหน่ว่ยงานภายใต้สังกัด 	 เจ้าหน้าทุ่�รัฐส่ว่นกลาง

	 องค์กรปกครองส่ว่นทุ้องถุิ�น	สภาจังหว่ัด	
สำนักงานศ้กษาธิการประจำจังหว่ัด

	 เจ้าหน้าทุ่�รัฐส่ว่นทุ้องถุิ�น

	 องค์กรสาธารณ์ะ	หน่ว่ยงานในกำกับขึ้องรัฐ 	 พนักงาน	ล้กจ้างขึ้องรัฐ	องค์กรสาธารณ์ะ

	โรงเร่ยนทุุกระดับขึ้องรัฐ 	 ผ้อ้ำนว่ยการ	และบุคลากรโรงเรย่นขึ้องรัฐทุกุระดับ
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 ๒.๒ สาระสำคััญ

	 กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้อง

เจ้าหน้าทุ่�รัฐมิ่การกำหนดประเภทุการป้องกันและมิาตรการ

จัดการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ไว่้	 ๑๐	 ประการ	 การแจ้งเหตุ

การขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ การจำกัดพฤติกรรมิการกระทุำ

ทุ่�อาจก่อให้เกิดการทุุจริต คว่ามิบริสุทุธิ�ยุติธรรมิ และ

ขึ้้อห้ามิกระทุำในการใช้ตำแหน่งหน้าทุ่�รับผลประโยชน์

เป็นการเฉพาะ

	 เจ้าหน้าทุ่�รัฐจ้งมิ่หน้าทุ่�รายงานตรงต่อหัว่หน้า

หน่ว่ยงานทุ่�ตนสังกัด และยื�นคำร้องขึ้อหล่กเล่�ยงในการ

ปฏิิบัติงานนั�น	 หากพบว่่ามิ่บุคคลทุ่�เก่�ยว่ขึ้้อง	 เช่น	 บุคคลใน

ครอบครัว่	เป็นผ้้มิ่ส่ว่นได้เส่ยในการปฏิิบัติงานรว่มิอย้่ด้ว่ย	

ตั้ารางแสดง มาตั้รฐานการปัฏิ่บัตั้่หร่องดเว�นการปัฏิ่บัตั้่ ๑๐ ปัระการ

๕ ตั้�อง 
หน�าท่�ในการรายงาน ย่�นเร่�อง

๕ ไม� 
ขึ้�อห�าม จำากัดการกระทำา

๑.	แจ้งการมิ่ผลประโยชน์ทุับซึ่้อน	และยื�นเรื�องขึ้อหล่กเล่�ยง

การกระทุำ

๑.	จำากัดภารกิจภายนอกทุ่�เก่�ยว่ขึ้�องกับงานในหน�าทุ่�

๒.	แจ้งการครอบครองหรือซึ่ื�ออสังหาริมิทุรัพย์ทุ่�เก่�ยว่พัน							

กับงานขึ้องรัฐ
๒.	จำกัดการจ้างงานบุคคลในครอบครัว่

๓.	เจ้าหน้าทุ่�ระดบัสง้ยื�นรายงานประวั่ตกิารปฏิบิตังิานในภาค

เอกชนหลังเขึ้้ารับราชการ
๓.	จำากัดการลงนามิในสัญญาตามิอำาเภอใจ

๔.	แจ้งการทุำธรุกรรมิทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องกบัการปฏิบัิตงิานในภาครฐั ๔.	ห้ามิใช้ทุรัพย์สิน	ทุรัพย์สมิบัติขึ้องรัฐตามิใจชอบเพื�อ

แสว่งหาผลประโยชน์ส่ว่นตัว่

๕.	แจ้งการติดต่อสัมิพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าทุ่�เกษ่ยณ์อายุ ๕.	ห้ามินำขึ้้อมิ้ลคว่ามิลับขึ้องหน่ว่ยงานไปแสว่งหา										
ผลประโยชน์ส่ว่นตัว่

	 ตามิตาราง เห็นได้ว่่ากฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกัน

แห่งผลประโยชน์มิ่การกำหนดรายละเอ่ยดขึ้้อพ้งปฏิิบัติและ

มิาตรการหล่กเล่�ยงงดเว้่นการปฏิิบัติไว่้ค่อนข้ึ้างชัดเจน

ขึ้้อปฏิิบัติดังกล่าว่มิ่ผลผ้กพันใช้บังคับกับสมิาชิกรัฐสภา	

เจ้าหน้าทุ่�ขึ้องรัฐ	ทุั�งส่ว่นกลางและส่ว่นทุ้องถุิ�น	ทุุกหน่ว่ยงาน	

ทุุกระดับ	 จำนว่นประมิาณ์	๒	ล้านคนทุั�ว่ประเทุศ	 เจ้าหน้าทุ่�

รัฐทุุกภาคส่ว่นจ้งจำเป็นต้องรับร้้เขึ้้าใจอย่างถุ่องแทุ้ และ

ตระหนักถุ้งคว่ามิสำคัญขึ้องมิาตรการต่าง	 ๆ	 ทุ่�กำหนดไว่้	 ว่่า

คว่รปฏิิบัติตนอย่างไรให้เกิดคว่ามิถุ้กต้องเหมิาะสมิเพื�อมิิให้

ขึ้ัดต่อบทุบัญญัติในกฎหมิาย สำหรับสมิาชิกรัฐสภายังมิ่หน้าทุ่�

แจ้งขึ้้อม้ิลต่อคณ์ะกรรมิาธิการจริยธรรมิสภาผ้้แทุนราษฎรให้

ทุราบ	ภายใน	๓๐	ว่ัน	หลังได้รับเลือกตั�ง	กรณ์่มิ่ประว่ัติในการ

ประกอบกิจการในภาคเอกชน การถืุอครองหุน้ และอสังหาริมิทุรัพย์

ทุั�งขึ้องตนเอง ค้ส่มิรส บตุร รว่มิถุง้ญาตพิ่�น้อง
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 ๑) หน�าท่�ในการรายงานสถึานะการขึ้ัดกันแห่ง

ผู้ลปัระโยช่น์

	 เจ้าหน้าทุ่�รัฐมิ่หน้าทุ่�รายงานขึ้้อเทุ็จจริงสถุานะ

การขัึ้ดกันแห่งผลประโยชน์กรณ่์มิ่ส่ว่นได้เส่ยหรือการติดต่อ

ธุรกรรมิทุางการเงินกับบุคคลเก่�ยว่ขึ้้องซึ่้�งตนเองอาจได้รับ

หรือเส่ยผลประโยชน์จากการปฏิิบัติหน้าทุ่�นั�น จ้งม่ิหน้าทุ่�

ต้องแจ้งให้หน่ว่ยงานรับทุราบ กรณ์่การครอบครองหรือจัดซืึ่�อ

อสังหาริมิทุรัพย์ไว่้ซ้ึ่�งเก่�ยว่ข้ึ้องกับการปฏิิบัติงาน หรือแมิ้

กรณ์่ไปต่กอล์ฟ	ไปทุ่องเทุ่�ยว่	หรือติดต่อสัมิพันธ์กับเจ้าหน้าทุ่�

เกษ่ยณ์อายุราชการไปแล้ว่ให้รายงานต่อหัว่หน้าหน่ว่ยงาน

รับทุราบ เจ้าหน้าทุ่�รัฐทุ่�มิ่หน้าทุ่�ทุำธุรกรรมิต่าง ๆ ต้อง

รายงานเก่�ยว่กับการเป็นผ้้มิ่ส่ว่นได้เส่ย	เพราะอย้่ในฐานะเป็น

ผ้้มิ่อำนาจหน้าทุ่�ในการอนุมิัติ อนุญาต หรือมิ่อำนาจออก

หนังสืออนุญาตให้ทุั�งในกรณ์่บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร	

โดยอาจมิ่ส่ว่นได้เส่ยกับการกระทุำตามิหน้าทุ่�ขึ้องตน เช่น	

มิ่บุคคลในครอบครัว่เขึ้้ามิาเก่�ยว่ขึ้้องพัว่พัน	ดังนั�น	จ้งมิ่หน้าทุ่�

ต้องรายงานต่อหัว่หน้าหน่ว่ยงานและแจ้งคำร้องขึ้อหล่กเล่�ยง

การปฏิิบัตินั�น	

	 ภายหลังการรายงานสถุานะเข้ึ้าข่ึ้ายการมิผ่ลประโยชน์

ทุับซึ่้อนต่อหัว่หน้าหน่ว่ยงานแล้ว่ หากพิจารณ์าแล้ว่เห็น

ว่่าการดำเนินงานนั�นอาจก่อให้เกดิอปุสรรคต่อการปฏิบัิติงานได้	

จ้งสามิารถุดำเนินการได้	ดังน่�	เช่น	มิ่คำสั�งระงับการดำเนินงาน

เป็นการชั�ว่คราว่ แต่งตั�งหรือมิอบหมิายผ้้ปฏิิบัติงานแทุน	

สั�งการให้ดำเนินการใหมิ่ หรือมิ่คำสั�งโยกย้ายตำแหน่งงาน

สำหรับกรณ่์เห็นว่่าเป็นการยากลำบากทุ่�จะมิ่การสับเปล่�ยน

เจ้าหน้าทุ่�ผ้้ปฏิิบัติงานได้ หรือมิ่คว่ามิจำเป็นอย่างยิ�งในการ

ดำเนินการนั�นเพื�อรักษาผลประโยชน์ขึ้องประชาชนไว้่	

สามิารถุให้เจ้าหน้าทุ่�ยังคงปฏิิบัติหน้าทุ่�ต่อไปได้

 ๒) จำกัดพฤตั้่กรรมการทุจร่ตั้

	 การกระทุำบางประการทุ่�อาจก่อให้เกิดการทุุจริต

หรอืขึ้ดัต่อคว่ามิบริสทุุธิ�ยตุธิรรมิในการปฏิบิตังิาน จง้ให้งดเว้่น

การกระทุำในบางประการแรกลง กล่าว่คือ เป็นการจำกัด

ภารกิจเสริมิทุ่�อย้่นอกเหนือระเบ่ยบปฏิิบัติทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับการ

ปฏิิบัติงาน	 ทุั�งด้านกำลังคน	 ให้คำแนะนำ	 หรือมิ่การปร้กษา

หารืออย่างหน้�งอย่างใดก็ตามิ ทุ่�เป็นลักษณ์ะการกระทุำ

เป็นการเฉพาะตัว่แก่บุคคลทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องกับการปฏิิบัติหน้าทุ่�	

หรือการได้รับค่าตอบแทุน	ให้คำแนะนำ	ปร้กษาหารือ	การให้

ขึ้้อมิ้ล หรือการเข้ึ้าไปดำรงตำแหน่งอื�นทุ่�มิ่ส่ว่นเก่�ยว่ข้ึ้อง

กับงานนั�น	

	 นอกจากนั�น ยังมิ่ข้ึ้อจำกัดอ่กบางประการในการ

ห้ามิเจ้าหน้าทุ่�ระดับส้งหรือเจ้าหน้าทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องในองค์กร

สาธารณ์ะ รว่มิถุ้งหน่ว่ยงานในเครือหรือหน่ว่ยงานย่อย	

ไมิ่สามิารถุลงนามิในสัญญาว่่าจ้างบุคคลในครอบครัว่ทุ่�เป็น

เครือญาติกับเจ้าหน้าทุ่�เหล่านั�นได้ และไมิ่คว่รสั�ง ชักจ้ง	

กระตุ้น	หรือยอมิรับกับการกระทุำขึ้้างต้นด้ว่ย

	 การห้ามิกระทุำในการใช้ประโยชน์จากข้ึ้อม้ิลใน

หน่ว่ยงานขึ้องรัฐเพื�อแสว่งหาประโยชน์เป็นการส่ว่นตัว่	กล่าว่

คือ	เจ้าหน้าทุ่�รัฐจะไมิ่แสว่งหาทุรัพย์สินหรือผลประโยชน์จาก

ข้ึ้อมิล้ทุ่�ไม่ิเปิดเผยในหน่ว่ยงานขึ้องรฐัเพื�อหว่งัประโยชน์ส่ว่นตวั่	

ตลอดจนไมิ่คว่รให้บุคคลทุ่� ๓ ได้รับหรือใช้ประโยชน์จาก

สิ� ง เหล่านั�นด้ว่ย  กรณ์่มิ่การละเมิิดกฎหมิายดังกล่าว่

เจ้าหน้าทุ่�รัฐหรือบุคคลทุ่�	๓	จะมิ่โทุษทุางอาญา	รว่มิถุ้งมิ่โทุษ

ปรับจากการนำทุรัพย์สินทุ่� เก่�ยว่ขึ้้องขึ้องหน่ว่ยงานทุ่�ใช้

แสว่งหาผลประโยชน์ด้ว่ย

 ๓) ห�ามม่ผู้ลปัระโยช่น์แอบแฝง

	 โดยหลักการทัุ�ว่ไปแล้ว่ การกระทุำทุ่�เป็นเรื�อง

ผลประโยชน์ส่ว่นตัว่บางประการทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องกับงานในหน้าทุ่�

เป็นสิ�งต้องห้ามิ	 สิ�งแรกทุ่�คว่รย้ดถุือปฏิิบัติ	 คือ	 เจ้าหน้าทุ่�รัฐ

ไม่ิคว่รใช้หรือได้รับประโยชน์จากสิ�งขึ้องทุรัพย์สินในหน่ว่ยงาน

เพื�อว่ัตถุุประสงค์ส่ว่นตัว่	
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ตั้ารางแสดงสาระสำคััญขึ้องกฎหมายปั้องกันการขึ้ัดกันแห่งผู้ลปัระโยช่น์ขึ้องเจ�าหน�าท่�รัฐ

ปัระเภท สาระสำาคััญ
บทลงโทษ

และมาตั้รการท่�เก่�ยวขึ้�อง

หน้าทุ่�รายงาน
สถุานะการขึ้ัดกัน
แห่งผลประโยชน์

แจ�งเรื�องการขึ้ัดกัน
แห�งผลประโยชน�

เจ้าหน้าทุ่�รัฐทุ่�อย้่ในสถุานะอาจมิ่ผล
ประโยชน์ทุับซึ่้อนต้องรายงานเรื�องให้
ทุราบและพ้งหล่กเล่�ยง
	 มิ่ระเบ่ยบขึ้้อพ้งปฏิิบัติไว่้	๑๖	ประการ

	 พักงานชั�ว่คราว่	มิอบหมิาย						
ผ้้ทุำหน้าทุ่�แทุน	แต่งตั�งใหมิ่							
หรือโยกย้าย
	 สามิารถุดำเนินการต่อไปได้

ตามิขึ้้อยกเว่้น
	 ปรับไมิ่เกิน	๒๐	ล้านว่อน	

(ราว่	๖	แสนบาทุ)

แจ�งการครอบครอง													
หรือการซึ่ื�อ

อสังหาริมิทุรัพย�

	 หน่ว่ยงานทุ่�มิ่หน้าทุ่�ด้แลจดัการ
อสงัหาริมิทุรัพย์โดยตรง: เมิื�อเจ้าหน้าทุ่�
ครอบครองหรือซึ่ื�ออสังหาริมิทุรัพย์ทุ่�
เก่�ยว่ขึ้้องกบักจิการขึ้องหน่ว่ยงานในสงักดั
	 หน่ว่ยงานอื�น:	หากหน่ว่ยงานมิ่โครงการ

พฒันาอสงัหารมิิทุรพัย์	กรณ์่เจ้าหน้าทุ่�
ครอบครองหรือซึ่ื�ออสังหาริมิทุรัพย์นั�น

แจ�งการทุำาธุรกรรมิ
ทุ่ �เก่ �ยว่ขึ้�องกับ
การปฏิิบัติงาน

	 รายงานในกรณ์่ทุ่�เจ้าหน้าทุ่�รัฐทุำ
ธุรกรรมิในประเภทุทุ่�ถุ้กกำหนดไว่้ทุ่�
เก่�ยว่ขึ้้องกับปฏิิบัติงาน
	 การก้้ยืมิเงิน	การซึ่ื�อขึ้ายหลักทุรัพย์	

พันธบัตรและอสังหาริมิทุรัพย์	หรือ							
การลงนามิในสัญญาซึ่ื�อขึ้ายสินค้า	
เป็นต้น

ยื�นรายงาน
ประว่ัติการทุำางาน
ในภาคเอกชน

	 เจ้าหน้าทุ่�ระดับส้งยื�นแสดง												
รายละเอ่ยดขึ้้อมิ้ลการทุำงานใน										
ภาคเอกชนในช่ว่ง	๓	ปีสุดทุ้าย											
ก่อนบรรจุรับราชการ

	รายละเอ่ยดทุ่�สามิารถุเปิดเผยได�
	ปรับไมิ�เกิน	๑๐	ล�านว่อน

แจ้งการติดต่อส่ว่น
ตัว่กับผ้้เกษ่ยณ์อายุ

	 แจ้งการติดต่อเป็นการส่ว่นตัว่กับ								
ผ้้เกษ่ยณ์อายุไปแล้ว่ทุ่�ยังไมิ่ถุ้ง	๒	ปี	

	 ปรับไมิ่เกิน	๑๐	ล้านว่อน
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ปัระเภท สาระสำาคััญ
บทลงโทษ

และมาตั้รการท่�เก่�ยวขึ้�อง

มิาตรการจำากัด
พฤติกรรมิ										
การทุุจริต

จำากัดภารกิจ
ภายนอก																	

ทุ่�เก่�ยว่ขึ้�องกับงาน

	 ภายหลังการช่ว่ยงาน	ให้คำแนะนำ 
หรอืให้คำปรก้ษาเป็นการส่ว่นตัว่แก่										
ผ้้เก่�ยว่ขึ้้องกับหน้าทุ่�ห้ามิรับค่าตอบแทุน

	 ห้ามิทุำการแทุน	ให้คำแนะนำ	ปร้กษา 
หรือเสนอขึ้้อม้ิลให้เป็นการเฉพาะแก่
บุคคล	หน่ว่ยงานทุ่�เก่�ยว่ขึ้้อง
	 ห้ามิรับตำแหน่งอื�นทุ่�เก่�ยว่ขึ้้องกับงาน

	 ปรับไมิ่เกิน	๒๐	ล้านว่อน

จำกัดการจ้างงาน
บุคคลในครอบครัว่

	 หน่ว่ยงานภาครัฐ	(รว่มิถุ้งหน่ว่ยงาน
ในสังกัดหรือหน่ว่ยงานสาขึ้า)	ห้ามิว่่า
จ้างบุคคลในครอบครัว่ขึ้องผ้้บริหาร
ระดับส้ง	เจ้าหน้าทุ่�ฝ่่ายสรรหาบุคลากร	
หรือเจ้าหน้าทุ่�อาวุ่โสขึ้องหน่ว่ยงาน

	 ยกเว่้นการเปิดสอบแขึ้่งขึ้ัน
อย่างเปิดเผย
	 ปรับไมิ่เกิน	๓๐	ล้านว่อน

จำากัดการลงนามิใน
สัญญาตามิใจชอบ

	 หน่ว่ยงานภาครัฐ	(รว่มิถุ้งหน่ว่ยงาน
ในสังกัดหรือหน่ว่ยงานสาขึ้า)															
ห้ามิเจ้าหน้าทุ่�ระดับส้ง	เจ้าหน้าทุ่�รับผิดชอบ
ฝ่่ายสัญญา	หรือผ้้บริหารในหน่ว่ยงาน									
มิิให้ลงนามิในสัญญาร่ว่มิกับค้่สมิรส	หรือ
บุคคลทุ่�เป็นเครือญาติโดยตรงขึ้องตน

	 ยกเว่้นมิ่ผ้ ้ผลิตสินค้าเพ่ยง
เจ้าเด่ยว่
	 ปรับไมิ่เกิน	๓๐	ล้านว่อน

ห้ามิแสว่งหาผล
ประโยชน์ส่ว่นตัว่
โดยใช้ตำแหน่ง
หน้าทุ่�การงาน

ห�ามิใช�หรือแสว่งหา
ประโยชน�เป็นการ

ส�ว่นตัว่จากทุรัพย�สิน
ขึ้องหน�ว่ยงาน

	 หา้มิใชส้อยหรอืแสว่งหาผลประโยชน์
เป็นการส่ว่นตัว่จากทุรัพย์สินขึ้อง							
หน่ว่ยงานภาครัฐ

	 ปรับไมิ่เกิน	๒๐	ล้านว่อน

ห้ามินำขึ้้อมิ้ลทุ่�เป็น
คว่ามิลับไปแสว่งหา
ผลประโยชน์ส่ว่นตัว่

	 ห้ามิใช้ขึ้้อมิ้ลทุ่�เป็นชั�นคว่ามิลับ									
ขึ้้อมิ้ลทุ่�ไมิ่เปิดเผย	หรือทุรัพย์สินใด								
ขึ้องหน่ว่ยงานเพื�อแสว่งหาประโยชน์
เป็นการส่ว่นตัว่

	 โทุษอาญา	จำคุกไมิ่เกิน	๗	ปี
	 ยด้ทุรพัย์	เร่ยกเก็บเงินค่าปรบั
	 เอาผิดบุคคลทุ่�	๓	ด้ว่ย

ขึ้้อมิ้ล:	สาระสำคัญกฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ
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	 ตามิตาราง  ช่� ใ ห้ เ ห็นได้ว่่าหากเจ้าหน้าทุ่� ใน
หน่ว่ยงานพบว่่าตนเองอาจมิ่ผลประโยชน์ทุับซึ่้อนกับการ
ปฏิิบัติงานจำเป็นต้องรายงานเรื�องให้หัว่หน้าส่ว่นราชการ
ทุราบก่อนล่ว่งหน้าภายในระยะเว่ลา	๑๔	 ว่ันก่อนดำเนินการ	
และสามิารถุขึ้องดเว่้น หรือหล่กเล่�ยงการกระทุำนั�นได้หาก
พบว่่าเป็นผ้้มิ่ส่ว่นได้เส่ย สำหรับกรณ์่เจ้าหน้าทุ่�ระดับส้งทุ่�เคย
มิ่ประสบการณ์์ผ่านการทุำงานในองค์กรภาคเอกชนมิาก่อน
ให้ยื�นเสนอประว่ัติการทุำงานย้อนหลังเป็นเว่ลา  ๓  ปี
ในหน่ว่ยงานนั�น	 ภายใน	 ๓๐	 ว่ัน	 หลังเขึ้้ารับบรรจุทุำงานใน
หน่ว่ยงานขึ้องรัฐแล้ว่ ทุั�งน่� มิ่ระเบ่ยบขึ้้อปฏิิบัติไว้่ทุั�งสิ�น
จำนว่น	๑๖	ประการ	ครอบคลุมิทุุกหน่ว่ยงาน	ทุั�งฝ่่ายบริหาร	
นิติบัญญัติ และฝ่่ายตุลาการ รว่มิเจ้าหน้าทุ่�ขึ้องรัฐทุุกภาคส่ว่น
และทุุกระดับ  ทุ่�จำเป็นต้องย้ดถุือปฏิิบัติตามิระเบ่ยบ
ขึ้้อปฏิิบัติดังกล่าว่อย่างเคร่งครัด	

๓. ก�รดำ�เนำินำก�รในำอนำ�คตุ
 ๓.๑ จัดทำกฎระเบ่ยบปั้องกันการทุจร่ตั้ใน
ลักษณะตั้่าง ๆ
	 กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้อง
เจ้าหน้าทุ่�รัฐ	 แมิ้จะมิ่ขึ้้อบังคับหลายประการครอบคลุมิอย้่ใน
กฎหมิายป้องกันการทุจุริต	 เช่น	 กฎหมิายจริยธรรมิเจ้าหน้าทุ่�รฐั
ระเบ่ยบจำกัดการกระทุำขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ ซึ่้�งมิ่ขึ้้อบังคับทุ่�
คล้ายคล้งกับกฎหมิายการป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์
ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ ดังนั�น จ้งจำเป็นต้องมิ่การทุบทุว่น และ
ปรับปรุงแก้ไขึ้กฎหมิายการป้องกันการทุุจริตทุ่�ม่ิอย้่เดิมิเพื�อมิิให้
เกิดคว่ามิซึ่�ำซ้ึ่อนกัน นอกจากนั�น ยังจำเป็นต้องพยายามิ
ตรว่จสอบคว่ามิสอดคล้องสมิดุลระหว่่างขึ้อบเขึ้ตการใช้งาน
และคว่ามิรุนแรงขึ้องบทุกำหนดโทุษทุางกฎหมิายป้องกัน
การทุุจริตทุ่�มิ่ลักษณ์ะคล้ายคล้งกันกับกฎหมิายการขัึ้ดกัน
แห่งผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ และกฎหมิายจริยธรรมิ
เจ้าหน้าทุ่�ขึ้องรัฐ
	 ในขึ้ณ์ะทุ่�ฝ่่ายนิติบัญญัติ โดยคณ์ะกรรมิาธิการ
การเมิือง สภาผ้้แทุนราษฎร เห็นว่่ากฎหมิายแต่ละฉบับมิ่
เนื�อหาทุ่�แตกต่างกันอย้่บ้าง จ้งจำเป็นต้องมิ่การบ้รณ์าการ
กฎหมิายเพื�อกำหนดขึ้อบเขึ้ตการนำไปบังคับใช้อย่างม่ิ
ประสิทุธิภาพมิากข้ึ้�น อย่างไรก็ตามิกฎหมิายป้องกันการขัึ้ด

กันแห่งประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐม่ิเนื�อหาทุ่�ค่อนขึ้้างซึ่ับซ้ึ่อน
จ้งยากแก่การทุำคว่ามิเขึ้้าใจ จ้งทุำให้ในระยะเริ�มิแรกขึ้อง
การบังคับใช้กฎหมิายฉบับน่�จำเป็นต้องม่ิผ้้เช่�ยว่ชาญประจำ
หน่ว่ยงานแต่ละแห่ง	 ทุำหน้าทุ่�ให้คำปร้กษา	 ขึ้้อแนะนำแก่
บุคลากรในหน่ว่ยงานเพื�อสามิารถุนำไปประพฤติปฏิิบัติได้
อย่างถุ้กต้อง
 ๓.๒ คั้่ม่อการปัฏิ่บัตั้่งานสำหรับเจ�าหน�าท่�รัฐ
	 กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้อง
เจ้าหน้าทุ่�รัฐได้กำหนดสิ�งต้องห้ามิและสิ�งทุ่�พ้งปฏิิบัติไว้่              

๑๐	ประการ	 ซึ่้�งมิ่หลากหลายร้ปแบบ	 และลักษณ์ะการดำเนินการ
ทุ่�ค่อนขึ้้างต่างกัน จ้งอาจเป็นเรื�องยากทุ่�จะสามิารถุทุำคว่ามิ
เขึ้้าใจเนื�อหาเหล่านั�นได้อย่างชัดเจน ดังนั�น จำเป็นต้องมิ่
แนว่ทุางส่งเสริมิคว่ามิร้้คว่ามิเขึ้้าใจด้ว่ยการจัดทุำเป็นค้่มิือให้
คำแนะนำและเผยแพร่ประชาสัมิพันธ์เนื�อหาขึ้องกฎระเบ่ยบ
ต่าง	ๆ	ทุ่�เก่�ยว่ขึ้้อง	
	 เพราะบทุบัญญัติในกฎหมิายทุ่�มิ่เนื�อหาค่อนขึ้้าง
ยุ่งยากซัึ่บซ้ึ่อนเหล่านั�น ย่อมิเป็นอุปสรรคต่อการทุำคว่ามิ
เขึ้้าใจ	การกำหนดแนว่ทุางการอธิบาย	ช่�แนะ	และการต่คว่ามิ
ผ่านการจัดทุำเป็นค้่มืิอแนะนำสามิารถุช่ว่ยก่อให้เกิดคว่ามิร้้
คว่ามิเข้ึ้าใจทุ่�ชัดเจนมิากขึ้้�น อ่กทุั�งในเนื�อหากฎหมิายมิ่
การนำแนว่คิดใหมิ่ ๆ หลายแนว่คิดมิาประยุกต์ใช้จ้งจำเป็น
ต้องระบุคว่ามิหมิายขึ้องแนว่คิดเหล่านั�นไว้่ให้ชัดและช่�ให้เห็น
ถุ้งมิาตรฐานการต่คว่ามิ การปฏิิบัติ รว่มิถุ้งการบังคับใช้
กฎหมิายเก่�ยว่กับประเด็นต่างๆ ทุ่�เจ้าหน้าทุ่�รัฐต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์์หรือสภาพคว่ามิเป็นจริงในการปฏิิบัติงานในช่วิ่ต
ประจำว่ัน
 ๓.๓ จัดทำแนวทางการปัฏ่ิบัตั้่งานขึ้องแต่ั้ละ
หน่วยงาน
	 กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้อง
เจ้าหน้าทุ่�ไมิ่เพ่ยงนำไปบังคับใช้ในหน่ว่ยงานฝ่่ายบริหารแต่
เพ่ยงอย่างเด่ยว่	แต่ยังรว่มิถุ้งหน่ว่ยงานขึ้องรัฐสภา	ศาล	และ
องค์กรสาธารณ์ะทุั�งหลายทุ่�ต้องนำไปบังคับใช้อย่างเสมิอภาค
ด้ว่ยกันทัุ�งหมิด แต่ร้ปแบบการบังคับใช้กฎหมิายอาจม่ิคว่ามิ
จำเพาะและมิ่คว่ามิหลากหลาย	 ดังนั�น	 จ้งจำเป็นต้องเตร่ยมิ
มิาตรการเฉพาะเจาะจงสำหรับดำเนินการโดยคำน้งถุ้ง
ลักษณ์ะการทุำงานขึ้องแต่ละองค์กรได้อย่างเหมิาะสมิ เช่น	
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ในกรณ์่ทุ่�มิ่การดำเนินการเก่�ยว่กับการยื�นคำร้องขึ้องดเว้่น
หรือหล่กเล่�ยงในการปฏิิบัติงาน	 อาจเป็นเรื�องยากทุ่�จะทุำให้
เกิดคว่ามิน่าเชื�อถุือในการปฏิิบัติงานเนื�องจากผ้้ปฏิิบัติงานมิ่
คว่ามิเช่�ยว่ชาญเฉพาะในลักษณ์ะขึ้องงานนั�น จ้งทุำให้ม่ิ
ขึ้้อยกเว่้นให้สามิารถุดำเนินการได้ต่อเนื�อง	 และหากปรากฏิ
ว่่าม่ิข้ึ้อยกเว้่นมิากขึ้้�นอาจส่งผลต่อมิาตรฐานแนว่ทุางการ
ปฏิิบัติเกิดประสิทุธิภาพลดลง	ดังนั�น	หน่ว่ยงานต่าง	ๆ	จ้งคว่ร
มิ่การทุบทุว่นมิาตรการดำเนินการในการยื�นขึ้อหล่กเล่�ยงการ
ปฏิิบัติหน้าทุ่�ขึ้องงานแต่ละประเภทุให้เกิดคว่ามิละเอ่ยด
รัดกุมิด้ว่ย

บทสรุป
	 กฎหมิายป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้อง
เจ้าหน้าทุ่�รัฐขึ้องเกาหล่ใต้เริ�มิต้นจากประเด็นการทุุจริต
ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�ในการเคหะแห่งชาติทุ่�หว่ังเก็งกำไรจ้งเขึ้้าไป
ม่ิส่ว่นพัว่พันกับโครงการอสังหาริมิทุรัพย์ จนกระทัุ�งมิ่การ
ถุ้กเปิดโปงและตรว่จสอบจนนำไปส่้กระบว่นการยุติธรรมิ
เหตุการณ์์น่�ทุำให้ เกิด เส่ยงว่ิพากษ์ว่ิจารณ์์และคว่ามิ
เคลือบแคลงสงสัยจากประชาชนในสังคมิเป็นอย่างมิาก
ทุำให้รัฐบาลและสมิาชิกรัฐสภาต่างเล็งเห็นสภาพปัญหาและ
คว่ามิจำเป็นทุ่�คว่รกำหนดแนว่ทุางการปฏิิบัติงานเพื�อป้องกัน
การขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐจ้งได้มิ่แนว่ทุาง
จัดทุำกฎหมิายดังกล่าว่ขึ้้�น นอกจากนั�น เกาหล่ใต้ยังมิ่
กฎหมิายจริยธรรมิเจ้าหน้าทุ่�รัฐ กฎหมิายป้องกันการทุุจริต
คอร์รัปชัน และกฎหมิายการห้ามิเร่ยกรับผลประโยชน์และ
สิ�งขึ้องมิ่ค่า ทุ่�ทุยอยประกาศบังคับใช้ไปแล้ว่ก่อนหน้านั�น
ซึ่้�งไม่ิเพ่ยงเป็นการใช้บังคับเพื�อกำหนดบทุลงโทุษภายหลัง
กระทุำผดิอย่างเดย่ว่เทุ่านั�น แต่ยงัมิม่ิาตรการป้องปรามิสกดักั�น
พฤติกรรมิทุ่�อาจนำไปส้่การทุุจริตคอร์รัปชันได้ จ้งนับว่่าเป็น
หลักการและแนว่คิดทุ่�มิ่คว่ามิสำคัญอย่างยิ�ง
	 ภ ายหลั ง กฎหมิายป้ อ งกั นก า รขึ้ั ด กั นแห่ ง
ผลประโยชน์ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐได้ผ่านคว่ามิเห็นชอบจากทุ่�
ประชุมิรัฐสภาไปเมิื�อเดือนเมิษายน	๒๕๖๔	และมิ่ผลบังคับใช้
มิาตั�งแต่เดือนพฤษภาคมิ ๒๕๖๕ ครอบคลุมิเจ้าหน้าทุ่�รัฐ
จำนว่นประมิาณ์	 ๒	 ล้านคนทุั�ว่ประเทุศ	 ทุ่�ล้ว่นมิ่ภาระผ้กพัน

กับกฎหมิายฉบับน่� ทัุ�งการแจ้งสถุานะ การขัึ้ดกันแห่ง
ผลประโยชน์ในการใช้ตำแหน่งหน้าทุ่�ปฏิิบัติงาน การดำเนินการ
งดเว่้น  หรือหล่กเล่�ยงการปฏิิบัติงานตามิระยะเว่ลาทุ่�
กฎหมิายกำหนด จ้งนับเป็นมิาตรการในการช่ว่ยยกระดับ
มิาตรฐานคว่ามิซึ่ื�อสัตย์	ถุ้กต้อง	โปร่งใสในการปฏิิบัติงานขึ้อง
หน่ว่ยงานภาครัฐ ส่งผลทุำให้ประชาชนเกิดคว่ามิเชื�อมิั�นใน
การทุำงานขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐด้ว่ย	 ดังนั�น	 หน่ว่ยงานภาครัฐจ้ง
จำเป็นต้องกำหนดกฎ	 ระเบย่บ	 ทุ่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับกฎหมิายฉบับน่�
เพื�อส่งเสริมิให้เกิดคว่ามิร้้คว่ามิเข้ึ้าใจให้ชัดเจน รว่มิถุ้ง
เผยแพร่ ประชาสัมิพันธ์ขึ้้อมิ้ลคว่ามิร้้ถุ้งแนว่ปฏิิบัติให้เกิด
คว่ามิถุ้กต้องสอดคล้องกับกฎหมิายอย่างจริงจัง เพื�อให้
กฎหมิายสามิารถุบังคับใช้ได้อย่างมิ่ประสิทุธิภาพ โดยเฉพาะ
การกำหนดวิ่ธ่การและมิาตรฐานเชิงปฏิิบัติตั�งแต่แรกให้
ชัดเจน	สำหรับใช้เป็นเครื�องมิือให้มิ่การตรว่จสอบ	และจำกัด
การกระทุำบางประการเพื�อป้องกันการขึ้ัดกันแห่งผลประโยชน์
ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�รัฐ จ้งถุือเป็นการส่งเสริมิให้เกิดการตระหนักร้้
ขึ้องเจ้าหน้าทุ่�ให้พ้งหล่กเล่�ยงการปฏิิบัติงานทุ่�อาจขึ้ัดกับหลัก
กฎหมิายและสร้างคว่ามิโปร่งใสในการทุำงานขึ้องหน่ว่ยงาน
รัฐทุ่�สามิารถุสะทุ้อนแก่สายตาประชาชนให้ส้งขึ้้�น
	 สำหรับมิาตรการการส่งเสริมิและการป้องกัน										
เจ้าหน้าทุ่�รัฐมิิให้ม่ิการกระทุำเป็นการขัึ้ดกันแห่งผลประโยชน์
ในประเทุศไทุยนั�น องค์กรขึ้องรัฐจำเป็นต้องให้คว่ามิสำคัญ
ในการกำหนดนโยบาย กฎหมิาย และค้่มืิอแนว่ทุางปฏิิบัติ
อย่างมิ่มิาตรฐานชัดเจนแก่เจ้าหน้าทุ่�รัฐ พร้อมิเผยแพร่
ประชาสัมิพันธ์ร้ปแบบ	ขึ้ั�นตอน	และว่ิธ่การให้เกิดคว่ามิเขึ้้าใจ
อย่างถุ่องแทุ้เพื�อให้สามิารถุนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถุ้กต้อง
ตามิหลักกฎหมิาย รว่มิถุ้งองค์กรภาครัฐม่ิการสร้างค่านิยมิ
และการปรับเปล่�ยนว่ัฒนธรรมิองค์กรแบบเดิมิให้สอดคล้อง
กับยุคสมัิยอย่างเข้ึ้มิแข็ึ้งเพื�อปล้กฝั่งจริยธรรมิและคุณ์ธรรมิ
ให้แก่เจ้าหน้าทุ่�รัฐในการตระหนักร้้ แยกแยะ และย้ดถืุอ
ประโยชน์สาธารณ์ะขึ้องประเทุศชาติมิากกว่่าผลประโยชน์
ส่ว่นตน ลดคว่ามิเคลือบแคลงสงสัยในการทุำงานจาก
ประชาชน	 ก่อให้เกิดคว่ามิถุ้กต้อง	 โปร่งใส่	 เป็นธรรมิ	 และ
สร้างคว่ามิเชื�อมัิ�นศรัทุธาในการทุำงานขึ้องหน่ว่ยงานและ
เจ้าหน้าทุ่�รัฐให้ด่ขึ้้�น
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