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บทที่ ๑
ความหมายผลประโยชนทับซอน
การทุจริตและประพฤติมิ ชอบในหนวยงานของรั ฐเปนปญหาที่มีความสําคัญและเปนปญหาใหญใน
หลายประเทศ สําหรับประเทศไทยก็เชนเดียวกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเปนปญหาสังคมทัง้
ในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมา เปนปญหาที่บั่นทอนการพัฒนา
ประเทศและเปนอุป สรรคตอการสร างความเจริ ญในสั งคมและความผาสุ กแกป ระชาชนมาเปนระยะเวลา
ยาวนานถึงแมวาในปจจุบันสังคมไทยมีความเขาใจและตระหนักถึงปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการมากขึ้น แตปญหาดังกลาวก็ยังเกิดขึ้นอยางกวางขวาง มีรูปแบบการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงและแตกตาง
ไปจากอดีตมากขึ้น ขยายตัวออกไปในวงกวาง และมีลักษณะที่ซับซอนมากขึ้น1

สาเหตุของปญหาการทุจริตในระบบราชการ2
สาเหตุของปญหาการทุจริตในระบบราชการที่พบในสังคมสามารถจําแนกไดเปน 5 ดาน คือ
- ดานเศรษฐกิจ และการครองชีพ ไดแก งบประมาณรายจายของรัฐ เป นสิ่ งล อใจ ราษฎรซื้ อความ
สะดวกจากเจาหนาที่ของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐรายไดไมเพียงพอเมื่อเทียบกับรายจายและราษฎรวิ่งเตน
เพื่อใหไดครอบครองทรัพยากรที่มีจํานวนจํากัด
-ดานระบบบริหารราชการ ไดแก ผูบังคับบัญชาบกพรองไมกํากับดูแลใหเปนไปตามระเบียบวินัยทําให
เกิดการทุจริต และการขาดดุลแหงอํานาจในการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นทําให
การควบคุมดูแลไมทั่วถึง เกิดการทุจริตในวงราชการไดงายรวมทั้งการเกรงใจและเกรงกลัวผูบังคับบัญชาใช
อํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชน ไมศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
-ดานสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ไดแก เจาหนาที่ของรัฐขาดธรรมประจําใจ เจาหนาที่ของรัฐชั้น
ผูใหญทุจริตแลวไมถูกจับจึงเปนตัวอยางใหเจาหนาที่ของรัฐชั้นผูนอยทําตาม สังคมไทยเนนวัตถุนิยมมากกวา
ความดีงาม ศีลธรรม เงินคือสิ่งที่เปนคุณคาของสังคม เจาหนาที่ของรัฐใชจายฟุมเฟอยทางดานอุปโภค บริโภค
จึงตองดิ้นรนดวยวิธีการทุจริต
-ดานกฎหมายและวิธีพิจารณา ไดแก การลงโทษทางวินัยมีความยุงยากในการหาพยานหลักฐานเพราะ
มีระเบียบขั้นตอนมากมายในการสอบสวน การพิสูจนการทุจริตฯตองมีหลักฐานอยางชัดเจนซึ่งยากแกการ
พิสูจนและ
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เอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการไทย โดย ณภัทร
เตโช , อภิชาต จันทราธิบดี , ภัชรีย มีแกว และอรดี ไกรยุทธศักดิ์
2
เอกสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในสวนราชการไทย โดย ณภัทร
เตโช , อภิชาต จันทราธิบดี , ภัชรีย มีแกว และอรดี ไกรยุทธศักดิ์
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- ขอมูลที่พบอีกประการหนึ่งคือ การทุจริตจะเกิดขึ้นในกระทรวงใด หรือกรมใด มากนอยเพียงใดจะ
ขึ้นอยูกับขนาดของกระทรวง หรือกรมนั้นๆ เปนสําคัญ กลาวคือ ถาเปนกระทรวงหรือกรมที่มีเจาหนาที่ของรัฐ
อยูในสังกัดและไดรับงบประมาณประจําปจํานวนมากแลวจะมีสวนทําใหการทุจริตมีโอกาสเกิดขึ้นไดมากดวย
สวนกระทรวงหรือกรมที่มีขนาดเล็กลงมาก็จะมีจํานวนเรื่องการทุจริตลดหลั่นลงไปตามลําดับลักษณะสําคัญอีก
ประการหนึ่งของการทุจริตที่เกิดขึ้นในแตละกระทรวงจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับลักษณะงานทีเ่ จาหนาที่
ของรัฐไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ โดยกระทรวงที่เจาหนาที่ของรัฐมีขอบเขตอํานาจหนาที่มาก
จะมี ส วนทํ าให ก ารทุ จ ริ ตมี โ อกาสเกิ ดขึ้นไดม ากลั ก ษณะของการทุ จ ริ ตในส วนของผู ก ระทํ าความผิ ดคือ มี
ผูเกี่ยวของสองฝาย คือ ฝายผูใหและฝายผูรับ โดยฝายผูใหอาจเปนไดทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุมอาชญา
กรที่จัดตั้งในลักษณะองคกร และผูมีอิทธิพล สําหรับฝายผูรับ คือ เจาหนาที่ของรัฐ โดยอาจจะเปนเจาหนาที่ใน
ระดับใดก็ไดตั้งแตเจาหนาที่ระดับลาง ไปถึงเจาหนาที่ระดับสูง แมกระทั่งนักการเมือง สําหรับลักษณะของการ
กระทําความผิดในลักษณะทุจริตจะเปนการกระทําที่ไมปรากฏใหผูอื่นเห็นอยางชัดเจนจะมีเฉพาะผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเทานั้นถึงจะทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยทั่วไปการ ทุจริต
มัก จะเขาไปมี ส วนเกี่ยวขอ งกับ กิ จกรรมตางๆ ในชีวิตประจํ าวันไดตลอดเวลา ตั้งแตกิจ กรรมเล็ ก ๆ ไปถึง
กิจกรรมใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ เชน 11 โครงการกอสราง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เชน เขื่อน ทาอากาศยาน ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือ ระบบการคมนาคมและการ
ขนสงตางๆ

ความหมายผลประโยชนทับซอน3
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (conflict of interest) คือ สถานการณที่
บุคคลผู ดํารงตําแหนง อันเป นที่ไววางใจ ( เชน ทนายความ นักการเมือ ง ผู บริ ห าร หรื อ ผูอํ านวยการของ
บริษัทเอกชน หรือ หนวยงานรัฐ) เกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผลประโยชน สวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ
(professional interests) อันสงผลให เกิดปญหาที่เขาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนกลาง/ไมลําเอียง
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นอาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจที่มีตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถปฏิบัติงาน
ตามตําแหนงใหอยูในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอยเพียงใด
ภาษาไทยใชอยู 3 อยาง คือ
1. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2. ผลประโยชนทบั ซอน
3. ผลประโยชนขัดกัน
ผลประโยชนทับซอน ความหมายของ สํานักงาน ก.พ. สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะ
เปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชน สวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบ
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http://www.anticorruption.in.th/2016/th/detail/56/1/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%
B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B
9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8
%99%20(conflict%20of%20interest)
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ตอการตัดสินใจหรือ การปฏิบั ติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือ ไมรู ตัวทั้ ง
เจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรม
เหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง
แนวคิดของวิชาการ ใหความหมายของผลประโยชนทับซอนไว 4 ประการ ดังนี้
1. ความหมายอยางกวาง หมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบอยางตอ
หนวยงานหรือองคการหรือตอสวนรวมแตดําเนินการตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลประโยชนของตนเอง
ครอบครัว และเพื่อนฝูง
2. ผลประโยชน ทั บ ซ อ น สามารถเกิ ด ขึ้ น ได ทั้ ง ในหน ว ยงาน ภาครั ฐ องค ก รธุ ร กิ จ
สถาบันการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรวิชาชีพตางๆ โดยสมารถเกิดขึ้นไดทั้งในระดับนโยบายของ
ชาติ หนวยงานราชการ และองคกรในระดับทองถิ่น ดังนั้นผลประโยชนทับซอนจึงมีมูลคาความเสียหายตั้งแต
ไมกี่รอยบาทไปจนถึงนับหมื่นลานบาท และในบางกรณีความเสียมิไดปรากฏออกมาในรูปของที่เปนวัตถุโดย แต
ยังรวมถึงผลประโยชนมิใชวัตถุอีกดวย
3. ผลประโยชนทับซอนมิไดจํากัดเฉพาะผลประโยชนของบุคคลเทานั้น แตยังรวมถึงการมี
อคติในการตัดสินใจหรือดําเนินการอันมุงตอบสนองตอผลประโยชนของหนวยงานอีกหนวยงานหนึ่งดวยเชน
การที่บุคคลดํารงตําแหนงซอนกันในสองหนวยงานอันกอใหเกิดการทําบทบาทที่ขัดแยงกันและมีการใชอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานหนึ่งไปรับใชผลประโยชนของอีกหนวยงานหนึ่ง
4. “การฉอราษฎรบังหลวง”และ“การคอรรัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ตางก็
เปนรูปแบบหนึ่งของผลประโยชนทับซอน เนื่องจากทั้งสองรูปแบบตางเปนการใชตําแหนงหนาที่สําหรับมุง
ตอบสนอง ตอผลประโยชนสวนตัวและ/หรือพรรคพวก
สรุป ผลประโยชนส วนบุ คคล กั บ ผลประโยชนส วนรวม ขัดกั น เจ าหนาที่ ของรั ฐ มี ห นาที่ รั ก ษา
ผลประโยชนสวนรวม การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ จึงตองไมมีผลประโยชนสวนตัวเขามา เกี่ยวของ
1. การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
2. ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
3. การรับผลประโยชนโดยตรง
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
5. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
6. การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
7. การทํางานอีกแหงหนึ่ง ที่ขัดแยงกับแหงเดิม
8. ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
9. การปดบังความผิด
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บทที่ 2
กฎหมายและหลักการเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
................................

๑. พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปอ งกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นหรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ
ขัดแยงตอประโยชนสวนรวมหรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหนําบทบัญญัติ
ในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรส
ดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 101ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลมเวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนทั้งหมด
ที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจากัดซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาตรา 102บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง
หนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
มาตรา 103หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือ ประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือ กฎขอบังคับที่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห ง
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กฎหมายเว น แต ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ แ ละจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญั ติในวรรคหนึ่งให ใชบัง คับกับ การรั บทรัพ ยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจากการเป น
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1บรรดาความผิดที่ บั ญ ญั ติไวในหมวดนี้ให ถือ เป นความผิ ดฐานทุ จ ริ ตตอ หนาที่ ห รื อ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวย
มาตรา 122เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม
หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100
วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปู องกั นและปราบปรามการทุ จ ริตแหง ชาติจึ ง กําหนด
หลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไว
ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือ
ใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความวาผูบุพการีผูสืบสันดานพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันลุง
ปานาอาคูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรสบุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวาสิ่งที่มีมูลคาไดแกการลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการ
รับการฝกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพยสิน
หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเวน
แตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
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(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือมี
หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาทไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไมแตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุ
ที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคลใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที
ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่
กําหนดไวในขอ 5 ซึ่ งเจ าหนาที่ ของรั ฐไดรับ มาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ ตองรับ ไวเ พื่อ รักษาไมตรี
มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกีย่ วกับการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชาซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบันหรือองคกรที่เจาหนึ่งของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําไดเพื่อให
วินิจ ฉัยวามีเ หตุผลความจํ าเป นความเหมาะสมและสมควรที่จ ะให เ จ าหนาที่ของรัฐ ผู นั้นรั บ ทรั พ ยสินหรื อ
ประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรทีเ่ จาหนาที่
ของรัฐผูนั้นสังกัดมีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแก
ผูใหโดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวให
เปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลวใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชาซึ่งเปน
หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาหรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเปน
กรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นตอ ผูมีอํานาจแตง ตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและกรรมการในองคก ร
อิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบัง คับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจงตอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไว
ตามวรรคหนึ่งเปนผูดารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาทองถิ่นใหแจง
รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎรประธานวุฒสิ ภา
หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณีเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง
ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใช
บังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย

๔. หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล”หรืออาจเรียกไดวา “หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” “หลักธรรมรัฐ” ซึ่ง
เรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไมใชแนวความคิดใหมที่
เกิดขึ้นในสังคมแตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป
ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชนและ

๗

คลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน ซึ่งหลักธรรมาภิบาล มีหลักการที่เปน
องคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑)หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมายกฎระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆใหทันสมัยและเปนธรรม
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรมโดยการปฏิบัติหรือการดําเนินการตางๆ ของเจาหนาที่หรือหนวยงานรัฐจะตองดําเนินการโดยยึด
หลักการของกฎหมายที่เปนธรรมนั้น
๒)หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงามโดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความ
อดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓)หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใสมี
การเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันและชวย
ใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔)หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม ไดแก
การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาด
ทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชนซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน
๕)หลักความรับผิดชอบ คือผูบริหาร พนักงานและลูกจางของหนวยงานรัฐตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ตามหนาที่อยางดียิ่งโดยมุงใหบริการแกประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความ
บกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยูและพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖)หลักความคุมคา คือผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัดดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตอ งยึดหลั ก ความประหยัดและความคุม คาซึ่ ง จําเปนจะตอ งตั้ง จุ ดมุ ง หมายไปที่ ผูรั บ บริ ก ารหรื อ
ประชาชนดวย

๕. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลั กของคนไทยตามนโยบายของคณะรั กษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.)
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็งโดยตองสรางคนในชาติใหมีคานิยมไทย๑๒ ประการ
๑)มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย
๒)ซื่อสัตยเสียสละอดทน
๓)กตัญูตอพอแมผูปกครองครูบาอาจารย
๔)ใฝหาความรูหมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕)รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖)มีศีลธรรมรักษาความสัตย
๗)เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘)มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙)มีสติรูตัวรูคิดรูทํา

เพื่ อ

๘

๑๐)รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑)มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๑๒)คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

๖. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปตั้ง แตกอ นวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจและเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆซึ่งหลักการการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ประกอบดวยหลักการ ๓ หลักการ และอีก ๒ เงื่อนไข ไดแก
หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินโดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่นเชนการผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะตองเปนไปอยางมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากปจจั ยที่เกี่ยวของตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆอยาง
รอบคอบ
การมีภูมิคุม กันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวใหพ รอมรับ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
และอีกสองเงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆใหอยูในระดับพอเพียงตองอาศัยทั้ ง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆที่เกี่ยวของอยางรอบดานความรอบคอบที่
จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริต
และมีความอดทนมีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

๗. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบล
แมต๋ํา
ขอ ๕ กําหนดวา “ขาราชการการเมืองทองถิ่นมี หนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง

๙

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

๘. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
ตําบลแมต๋ํา
ขอ ๕ ขาราชการการเมื องท อ งถิ่นมี หนาที่ดําเนินการให เป นไปตามกฎหมายเพื่อ รั ก ษาประโยชน
สวนรวมเปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตอง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

๙. ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําทุกคนมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก
๑o ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

๑๐

๑๐. ประกาศเจตจํานงการบริหารงานดวยความซื้อสัตยสุจริตของผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา ฉบับลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
กําหนดแนวทางใหสวนราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ําถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้
๑) บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชนดวย
การบริหารที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
๒) ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรในสังกัด มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
๓) ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอนและเปดโอกาสให
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบตามหลักเกณฑของกฎหมาย
๔) ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียน รองทุกขผานศูนยดํารง
ธรรมตําบลแมต๋ํา
๕) กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผูที่มีเจตนาทุจริตอยางจริงจัง

๑๑. ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแมต๋ํา
มีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใช
ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผยโปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

๑๑

บทที่ 3
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
................................

๑. แนวทางการบริหารจัดการผลประโยชนทบั ซอน
๑.๑ หลัก ๔ ประการสําหรับการจัดการปญหา “ผลประโยชนทับซอน”
๑) ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผาไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
บุคคล ปฏิบั ติตอ แตละบุ คคลอยางเป นกลางไม มี อคติลําเอียงดวยเรื่อ งศาสนา อาชีพ จุ ดยืนทางการเมื อ ง
เผาพันธุ วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้ เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
๒) สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจั ดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมี ความพรอมรับผิดมี
วิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
๓) สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือ
จัดการผลประโยชนทั บซอ นจะสะทอ นถึงความยึดหลั กคุณธรรมและความเปนมื ออาชีพของเจ าหนาที่และ
องคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบ
และนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับ
เรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
๔) สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่
ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ
และการปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่
สบายใจในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมให ขอมู ลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ อนที่ เจาหนาที่เ ปดเผยเพื่อมิ ให มี
ผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนเพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการส ง เสริ ม ความซื่ อ ตรงตอ หนาที่ โ ดยรวมไว ในขอ กํ าหนดทาง
จริยธรรม

๑๒

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทบั ซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของ
ตนเองทีจ่ ะตองทําตามกฎ ระเบียบและมาตรฐาน
๑.๒ แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบ ริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมสี วนไดเสียผูรบั บริการผูส นับสนุนองคกรและชุมชนทราบถึงความมุง มั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรก คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงานมีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการ
เกิดผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือองคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับ ซอนที่เปนไปไดเพื่ อ
ปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญเพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุม
และทําใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ(เชน
หนี้สิน) ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ
กับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/
กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการ
ใหบริการที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุน
ชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปน
พิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย

๑๓

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือความตระหนัก
ของผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอนรวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน
ดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองคกรและยังตองทาใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่
เห็นหรือแบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพตองมีการใหความรูอยาง
ตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่ในองคกรเอกชนที่มาทําสัญญาอาสาสมัครหัวหนางานระดับสูงและกรรมการบริหารการ
ใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศและมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางานเจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึง
นโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอนสวนตัวผูบริหารเองก็ตอ งรู
วิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือสรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกรอะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบายรวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู มีตําแหนงหนาที่ตางกั นควรใหเ อกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆเชนการติดตอการรวม
ทางานกับภาคเอกชนการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชนการแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ
ความสัมพันธกับเอ็นจีโอและกิจกรรมทางการเมืองเปนตน
- นอกจากการใหความรูแลวความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหารรวมถึงกลยุทธการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามการสรางความตื่นตัวและความ
เอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความทุมเทของผู
ที่อยูในตําแหนงระดับบริหารซึ่งตองแสดงภาวะผูนาสนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุน
ใหเจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอนและใหความชวยเหลือแกไขผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผู บ ริ ห ารตอ ง (๑) พิ จ ารณาว ามี ข อ มู ล เพี ยงพอที่ จ ะชี้ วาหน วยงานมี ป ญ หา
ผลประโยชนทับซอนหรือไม (๒)ชั่งนาหนักประโยชนขององคกรประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสาธารณะ
และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอนและ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ
รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูม ีสวนไดเสีย
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- ประเด็นสําคัญคือภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสียเนื่องจากไม
วาจะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใดถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็
เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองคกรตองระบุจุด
เสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอนและพัฒนาวิธีปองกันไมวาเปนเรื่องขอมูลภายในหรือโอกาสการใชอํานาจ
หนาที่เพื่อผลประโยชนและตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทบั ซอนและผล
ที่ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบายเชนยกเลิกสัญญาหรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอกอาจใชวิธีตางๆเชนใหมีสวน
รวมในการระบุจุ ดเสี่ยงและร วมกันพัฒ นากลไกป องกันแกไขป ญหาขอรับ ฟง ความเห็นตอ รางนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอนรวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทบั ซอนวิธเี หลานี้
จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการ
รวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใส
และตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอโดย
สอบถามขอมูลจากผูใชระบบและผูมีสวนไดเสียอื่นๆเพื่อใหระบบใชไดจริงและตอบสนองตอสภาพการทํางาน
รวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยัง
อาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆการแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนอีกดวยการทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจและปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัย
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐเปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม
(integrity) และการยึดมั่นยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

๒. แนวทางปฏิบตั ิเพื่อปองกันไมใหละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน4
๒.1 แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1) การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)
- กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเองคู
สมรสบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมีการดําเนินกิจการใดๆบาง
- ในขณะที่ ตนเองอยูในสถานะของเอกชนที่ ไดทํ าธุรกิ จ หรื อทํ าการคาไวกับ รั ฐโดยจะตอ ง
ตรวจสอบการเปนคูสัญญากับรัฐการรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการการถือหุนหรือการเปน
หุนสวนผูจัดการหรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตางๆวามีหรือไมอยางไรและตองสํารวจกิจการตางๆของคู
สมรสรวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
4

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต“คูมือการปองกับผลประโยชนทับซอน”กระทรวงมหาดไทย
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2) การปฏิบัติหนาที่หรือดารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
- เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงเชนตําแหนงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่นหรื อผูบริ หารหนวยงานภาครั ฐตองไมดําเนินกิจการใดๆที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลกับประโยชนสวนรวมตามที่กําหนดไวในมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต
- คูสมรสของเจาหนาที่รัฐกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริ ตไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจ การใดๆที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนส วนบุคคลและประโยชน
สวนรวมไวดวย
3) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไม
ถึง 2 ป)
- กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา 100
ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมโดยห ามดําเนินกิจ การนั้นตอ ไปอี กเป นเวลา 2 ป นับแตเจ าหนาที่ของรัฐ ผูนั้นไดพ นจากตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆแลวทั้งนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย
๒.2 กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน
คําแนะนํา : ทานควรดําเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆทานควรพิจารณาตอบคําถาม 3 ขอนี้เพื่อใชในการตัดสินใจวา
จะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ คือ
1) เราควรรับหรือไม: ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราไมควรรับแตมีหลายโอกาสที่เราไม
สามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมอยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมที่จะรับอยางยิ่งดังนี้
- ถาเปนการใหเงินทานตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆหรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนเปนเงินไดเ ชนหุนพันธบัตรหรือล็ อตเตอรี่ ฯลฯล วนเขาขายการรับ สินบนและเปนการฝาฝ น
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนทั้งสิ้น
- ทั้ ง นี้ หากไดรั บการเสนอสิ่ ง ใดๆนอกเหนือ จากเงินสิ่ ง ที่ควรนํา มาเป นเหตุ ผลในการ
ตัดสินใจคือใหพิจารณาวาทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเราและการเสนอของดังกลาว
นั้นมี ผลตอการตัดสิ นใจในการปฏิบั ติตนหรื อไม หรื อควรพิ จารณาบนหลักการปฏิบั ติงานในภาครั ฐที่อ ยูบ น
พื้นฐานวาการกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทําดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียใน
การใหบริการและปกปูองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม
ดังนั้นองคกรหรือบุคคลใดๆไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอื่นทําใหสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาชนมีตอ
รัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม:ทานควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
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- ของขวั ญทั้งหมดที่มี คา ทางประวั ติศาสตรหรือวัฒ นธรรมเชนงานศิล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณฯลฯแมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้นๆเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคา
เทาใด
- ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคานอยกวา 3,000 บาทไม
ตองรายงานหรืออาจเก็บเปนของตนเองไดทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ. 2543
- ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาทตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
- ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง 3,000 – 15,000 บาทและ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
- ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาทใหสงมอบเปน
ทรัพย สิ นขององคกรเพื่ อ ใชป ระโยชนส าธารณะหรื อ ตามความเหมาะสมองคก รอาจพิ จ ารณาอนุญ าตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไปเชนของขวัญในการยายหนวยงานขณะดารง
ตําแหนงเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานเปนตน
- ถาในปงบประมาณใดๆคุณคาของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้งเมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา 3,000 บาทตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
- ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการแมจะตาง
คนตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดีแตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา 3,000 บาทตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
- ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชนใ ดๆที่ ไ ด รั บ การเพื่ อ เป น การขอบคุ ณจากผู รั บ บริ ก าร
(ประชาชนและองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐหรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
- เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
- ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน 3,000 บาท
- หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000 – 15,000 บาทสวนราชการตองพิจารณาตัดสิน
วาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
- หากราคามากกวา 15,000 บาทจะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๒.3 หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร
การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติกรรมที่พรอมฝาฝน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยอมสงผลใหถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึง
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ขั้นไลออกขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝนหากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมใน
การรับโทษทางอาญาดวย
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บทที่ 4
กรณีศึกษาผลประโยชนทับซอน5
................................
กรณีที่ภรรยาและญาติเปนผูรับเหมา
จากการรวบรวมขอมูลพบวาหลายกรณีผูบริหารและสมาชิกสภาทองถิ่นไมไดเปนเจาของกิจการเองแต
เป นกิ จ การของคูส มรสมี ทั้ง จดทะเบี ยนไมจ ดทะเบียนหรื อเดิมจดทะเบียนแล วมาหยาขาดกันก อนมาเป น
คูสัญญากับองคการปกครองสวนทองถิ่นหรือเปนของญาติสนิทบิดามารดาและพี่นองบุตรบางกรณีดเู หมือนเปน
ความจงใจเลี่ยงกฎหมายตัวอยางเชนกรณีของเทศบาลตําบลก. ไดรับความสนใจจากสาธารณชนมากเพราะเกิด
การลอบวางเพลิงที่วาการอําเภอข. ซึ่งตํารวจเผยวามาจากความขัดแยงในเทศบาลนอกจากนี้ยังรายงานวา
จังหวัดกําลังสอบสวนหาขอเท็จจริงการกลาวหาวาสมาชิกสภาเทศบาลฝายคานรองวาฝายบริหารมีสวนไดสวน
เสียในสัญญาจางกอสรางถนนคูสัญญาเปนพี่นองกันสวนฝายบริหารก็รองวาภรรยาสมาชิกเทศบาลฝายคานทา
สัญญาซื้อขายนามันกับเทศบาลตําบลก. ซึ่งกรณีนี้อยูระหวางการสอบสวนของคณะกรรมการปองกันและปราบ
ปราบการทุจริตแหงชาติ
การจัดซื้อที่ดินของตัวเอง
เนื่องจากที่ผานมาองคกรปกครองทองถิ่นเขาไปเกี่ยวของกับโครงการกอสรางขนาดใหญจําเปนตองมี
การจัดซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการเชนสถานที่ทําการขององคกรปกครองทองถิ่นโรงบําบัดน้ําเสียที่ดินสําหรับการ
กําจัดขยะหรือสถานีน้ําประปาพบวาหลายครั้งไมสามารถซื้อที่ดินตามราคาที่ไดรับงบประมาณหรือรัฐเสียเงิน
มากขึ้นเพราะราคาที่ดินแพงเกินความเปนจริงและมีขาวการทุจริตควบคูไปกับการจัดซื้อที่ดินเสมอซึ่งสาเหตุ
หนึ่งของปญหานี้มีตนตอจากการที่ผูบริหารมีความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมโดยหาประโยชนสวนตัวเก็งกําไรจากราคาที่ดินทั้งในรูปใชขอมูลภายในเปนประโยชนไปซื้อที่ดินไวกอน
หรืออาจเปนในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยูเพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูงทั้ง
ที่ตนเองเปนบุคคลที่ตองรักษาประโยชนของสาธารณะ
กรณีนายกอบจ.ก. เชารถบริษัทตนเอง
กรณี นี้ได รั บ ความสนใจมากเนื่ อ งด วยความขัด แยง ในองคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด พิ ษณุ โ ลกมี สู ง
ขอเท็จจริงคือจากนายกอบจ.ก. ไดทําสัญญาเชารถกับบริษัทข. จากัดซึ่งนายกอบจ.ก. เปนกรรมการของบริษัท
และเปนผูถือหุนของบริษัทเพื่อไปทัศนศึกษาตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผูบริหารและ
ขาราชการอบจ.ก. ในกรณีเดิมจังหวัดก. วินิจฉัยวานายกอบจ. เปนผูมีส วนไดส วนเสียในสัญญาแตตอมา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้วานายกอบจ. ไมตองใหพนจากตําแหนงเพราะในพ.ร.บ.องคการบริหารสวน
จังหวัดพ.ศ. 2540 การเขาเปนคูสัญญากับอบจ. ที่ตองพนจากตําแหนงตองเปนสัญญาสัมปทานเทานั้นสัญญา
นายกอบจ.ก. ทํากับบริษัทเปนเพียงสัญญาธรรมดาแตในที่สุดนายกอบจ. ตองพนจากตําแหนงดวยเหตุความ
ขัดแยงในอบจ. ซึ่ งประเด็น“สัญญาสัมปทาน” ในพ.ร.บ.องคการบริ หารสวนจัง หวัดแสดงความลักลั่ นใน
กฎหมายที่กําหนดลักษณะหามเรื่องการมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกันระหวางประเภทองคกรปกครองทองถิ่น
กรณีการซื้อขายน้ํามันของเทศบาลตําบลก.
5

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต“คูมือการปองกับผลประโยชนทับซอน”กระทรวงมหาดไทย
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เรื่ อ งของเทศบาลตําบลก. เปนกรณีที่ ทํ าให มี การตื่นตัวเกี่ ยวกับ ป ญ หาความขัดแยง กั นระหวาง
ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมเพราะจากกรณีนี้มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2
คนพนจากสมาชิกภาพตามคําวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเหตุเ พราะมีสวนไดส วนเสียทั้ ง
ทางตรงและออมในหางหุนสวนจากัดข. ซึ่งมีสัญญาขายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเทศบาลตําบลก. โดยสมาชิกคน
หนึ่ ง เป น หุ น ส ว นสมาชิ ก อี ก คนหนึ่ ง เป น สามี โ ดยชอบด ว ยกฎหมายของหุ น ส ว นอี ก คนของห า งฯส ว น
นายกเทศมนตรีเปนพี่สาวรวมบิดามารดาของหุนสวนของหางฯทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตรของ
สํานักงานเทศบาลตําบลก. สถานีบริการแหงนี้ใกลกับสํานักงานฯมากที่สุดสถานีอื่นๆอยูหางไปถึง 8 - 15
กิโลเมตรซึ่งสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็วินิจฉัยวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียและใหพนสมาชิกภาพในกรณีนี้
สมาชิกสภาทั้งสองคนไดลาออกกอนการวินิจฉัยสวนนายกเทศมนตรีจังหวัดก. มีขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรี
ไมไดเปนหุนสวนซึ่งแมเปนพี่นองกับหุนสวนของหางฯก็ไมไดรับผลประโยชนในกิจการของหางฯแตอยางไรผูวา
ราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยวามิไดเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาซื้อขายน้ํามัน
การใหเชาที่ดินของสมาชิกเทศบาลเทศบาลตําบลก.
สําหรับในกรณีของเทศบาลตําบลก. ไมใชการที่สมาชิกสภาเทศบาลขายสินคาและบริการของบริษทั ตน
ใหเทศบาลหากเปนเรื่องของสมาชิกสภาใหเทศบาลเชาที่ดินเพื่อเก็บพัสดุและที่พักคนงานในระยะแรกประมาณ
ปพ.ศ. 2537 เนื่องจากเทศบาลไมมีที่สมาชิกสภาทานนี้อนุญาตใหเทศบาลใชโดยไมคิดมูลคาแตในป 2541
สมาชิกสภาไดแจงตอทางเทศบาลวาตองการใชที่ดินแตหากเทศบาลตองการใชก็ใหเชาเดือนละ 6,000 บาทซึ่ง
เทศบาลก็ทําสัญญาเชาที่ดินกับสมาชิกทานนี้ระยะเวลา 3 ปจาก 2541 - 2543 และไดตอสัญญาอีก 3 ปคือ
2544 - 2547 แตนายกเทศมนตรีคนใหมที่เพิ่งเขาดํารงตําแหนงไดรองเรียนเรื่องนี้ขึ้นวาสมาชิกสภามีสวนได
เสียในสัญญาที่ทากับเทศบาลสมาชิกสภาดังกลาวจึงบอกเลิกสัญญาและคืนเงินคาเชาพรอมทั้งลาออกจากการ
เปนสมาชิกสภาเทศบาลและลงสมัครเลือกตั้งซึ่งก็ไดรับเลือกกลับมาอีก
การเปนผูรับเหมากอสรางในโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ลัก ษณะนี้อ าจเห็ นเป นเรื่ อ งปกติสํ าหรั บ แวดวงองคก รปกครองท อ งถิ่นที่ ส มาชิก สภาท อ งถิ่นหรื อ
ผูบริหารเปนเจาของหรือมีหุนสวนในบริษัทรับเหมากอสรางทั้งทางตรงหมายถึงเปนเจาของเองหรือทางออม
หมายถึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกันบางกรณีดําเนินธุรกิจอยูกอนแลวและในหลายกรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเขามา
เปนสมาชิกหรือผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นจนมักจะมีการพูดกันวาสภาทองถิ่นเปน “สภาผูรับเหมา”จริง
อยูวาการเป นเจ าของหรื อเปนหุ นส วนในบริ ษัทรั บเหมาก อสร างนั้นไม ใชเรื่อ งผิ ดหากแตสถานการณความ
ขัดแยง เกิ ดขึ้นเมื่อ สมาชิกสภาหรื อผู บริ หารซึ่ งไดรั บความไววางใจจากประชาชนเขามาดูแลเพื่อ ประโยชน
สาธารณะกลับเขามารับเหมางานในองคกรปกครองทองถิ่นเสียเองทําใหสมาชิกสภาและผูบริหารมีบทบาทที่
ขัดแยงกั นคือในบทบาทของผูวาจางและในบทบาทของผูรับจ างและจากกรณีศึกษาบทบาทที่ขัดแยงนี้นาสู
ความ- ไมโปรงใสในการบริหารงานและการทุจริตในรูปแบบตางๆ
กรณีคาโงขุดลอกหวยขององคการบริหารสวนจังหวัดก.
กรณีนี้เกิดขึ้นในชวงเดือนมกราคม 2545 โดยอบต.ข. ไดรองเรียนวาอบจ.ก. อนุมัติโครงการซ้ําซอน
และมีการแอบอางเบิกเงินโดยไมไดทํางานจริงขอเท็จจริงคืออบต.ข. ไดทําโครงการขุดลอกลําหวยโดยไดรับ
งบประมาณจากสวนราชการในการพั ฒนาแหลงน้ําธรรมชาติจานวน 510,300 บาทซึ่งไดดําเนินโครงการ
ดังกลาวตั้งแต 26 พฤศจิกายนและเสร็จสิ้นแลวตั้งแตกลางเดือนธันวาคม 2544 พรอมกับปกปายชื่อโครงการ

๒๐

และเบิกจายเรียบรอยแลวตอมาอบจ.ก. ไดอนุมัติโครงการขุดลอกลําหวยซึ่งบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจาป 2545 แตเจาหนาที่พัสดุไดบันทึกขออนุมัติดําเนินโครงการขุดลอกฯเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2544 งบประมาณ 580,000 บาทซึ่งนายกอบจ. ไดลงนามอนุมัติเห็นชอบใหดําเนินการในวันเดียวกันปรากฏวา
อบจ.ก. ไดจัดจางหจก.ค. เปนผูรับจางใหขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและไดทําสัญญาจางลงวันที่ 25 ธันวาคม
โดยหจก.ค. เขาดําเนินการวันที่ 27 ธันวาคมและสงมอบงานในวันที่ 3 มกราคม 2545 โดยนําเครื่องจักรไปขุด
ลอกตอทายโครงการที่ขุดลอกฯของอบต.ข. ที่ทําเสร็จไปแลวอีก 93 เมตรพรอมทั้งปกปายโครงการและ
ถายภาพปายโครงการเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายจากอบจ.ก. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7
มกราคมและเบิกจายงบประมาณใหผูรับจางเมื่อวันที่ 8 มกราคมนอกจากหจก.ค. ปกปายของอบจ.ก. แลวและ
ยังทําลายปายโครงการเดิมของอบต.ข. ทิ้งแตชาวบานไปพบเขาจึงนํามาใหอบต.ข. เพื่อดําเนินการรองเรียน
เรื่องนี้จึงปรากฏแกสาธารณะ
กรณีที่สมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นเปนผูรับเหมาเองหรือเปนหุนสวน
การศึกษาพบวามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเขามารับเหมางาน
ของเทศบาลกรณีที่พบจะมีทั้งที่เขามาโดยตรงในฐานะของหุนสวนเชนกรณีของเทศบาลตําบลก. ไดทําสัญญา
วาจางหางหุนสวนจํากัดกอสรางใหกอสรางสะพานขามคลองตําบลก. โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯเปนผูลง
นามซึ่งการกอสรางกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจากการ
เปนหุนสวนของหางฯและลงรับสมัครเปนสมาชิกสภาและไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2544 และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการหางแทนตนซึ่งในกรณีนี้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิจฉัยวาถึงแมจะลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการกอนวันเลือกตั้งแตก็ยังมีฐานะเปนหุนสวนของหางตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนและหุนสวนผูจัดการของหางไดทํา
หลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้งเขามาจึงถือวาเปนคูสัญญากับเทศบาลซึ่งตองถูกถอดถอนสมาชิกภาพแมแตเมื่อ
เปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชนจากบริษัทกอสรางอยูดีซึ่งยังเปน
คูสัญญากับเทศบาลกรณีนี้ชี้ใหเห็นถึงปญหาทางกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเทศบาลมิไดมี
ขอหามบุคคลที่เปนคูสั ญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาลจึ งทําใหรัฐตองสูญเสี ย
งบประมาณในการเลือกตั้งซอม
การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณหรือใหเชาทรัพยสินกับองคกรปกครองทองถิ่น
นอกจากการเขาเปนผูรับเหมาในโครงการกอสรางตางๆดังกลาวไปแลวยังพบอีกวาสมาชิกสภาทองถิ่น
และผูบ ริห ารอยูในสถานการณความขัดแยง ของผลประโยชนไดในกรณีที่ดําเนินธุรกิ จขายบริ การและวัส ดุ
อุปกรณกับองคปกครองทองถิ่นที่ตนเองเปนสมาชิกเพราะอาจถูกมองวาหาผลประโยชนจากเทศบาลลักษณะ
เชนนี้พบเห็นมาก
กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมืองก.
สวนกรณีเทศบาลเมืองก. พบวานายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบริการของบริษัทตนเอง
ใหกับเทศบาลเทศบาลเมืองก. ซื้อรถจักรยานยนตจากบริษัทจํากัดซึ่งนายกเทศมนตรีเปนกรรมการบริษัทโดย
เทศมนตรีเมืองก. เปนผูลงนามในฐานะผูซื้อรวมทั้งการที่เทศบาลนารถเทศบาลยี่หอนิสสันไปตรวจเช็คสภาพที่
บริ ษัทนิส สันจํ ากัดซึ่ งนายกเทศมนตรี เ ป นกรรมการบริ ษัท โดยกลาววาเป นศูนยนิส สั นแห งเดียวในจัง หวัด
นอกจากนั้นเทศมนตรีในฐานะผูจัดการและเจาของโรงพิมพฯไดเปนผูรับจางเทศบาลพิมพหนังสือพิมพเทศบาล
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เมืองก. รวมทั้งเทศมนตรีอีกทานในฐานะหุนสวนของหางหุนสวนวีดีโอซึ่งเทศบาลเมืองก. ไดทําการซื้อวัสดุ
อุปกรณจากหางฯนี้รวมทั้งคอมพิวเตอรในกรณีสุดทายเทศมนตรีไดแจงวาไดลาออกจากการเปนหุนสวนของ
หางฯสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวาในกรณีของเทศบาลเมืองก. ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรี
ทั้ง 2 คนมีสวนไดเสียในสัญญาสําหรับเทศมนตรีที่ลาออกจากเปนหุนสวนนั้นคําวินิจฉัยชี้วามิไดลาออกจริง
เนื่องจากหางฯนี้มีหุนสวนอยูเพียง 2 คนถาลาออกจริงและเหลือผูถือหุนเพียง 1 คนซึ่งไมอาจคงสภาพหางฯมี
ผลเปนการเลิกหางฯโดยปริยายหากแตเทศมนตรีก็ยังทําการคาขายกับหางนี้นั่นแสดงวาเทศมนตรียังคงเปน
หุนสวนของหางฯ

