ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
*********
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ ในการปกครองและบริห ารจัดการ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและ
รับ รู้ถึงสาเหตุของปั ญ หาที่เกิดขึ้น ภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่ วนกลาง ในการปฏิ บัติงานและ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุ จริต คอรัปชั่น อันเป็นปัญหาของสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลหลุ มข้ าว อำเภอโนนสู ง จังหวัด นครราชสี ม า ได้ ตระหนั ก ถึ ง
ความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติ งานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหลุมข้าวขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564

(ลงชื่อ) ด.ต.
(เริงศักดิ์ เข็มทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐ ในการปกครองและบริห ารจั ดการ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้
ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยมิ ช อบ หรื อ ได้ ใช้ อ ำนาจในตำแหน่ ง หน้ า ที่ เพื่ อ แสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้
องค์การบริห ารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
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และตัวอย่างเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้ อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็น ความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจริตสํานักงาน
ก.พ. ได้นิ ย ามความขัดแย้ งกั น ระหว่างผลประโยชน์ ทั บ ซ้อนและผลประโยชน์ ส่ วนรวม หรือ Conflict of
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนัก การเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท
หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบั ติหน้ าที่ในตําแหน่ งของตนอัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่ วนรวม
ซึ่ งการกระทํ าดั งกล่ า วจะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งรู้ ตั ว หรื อ ไม่ รู้ ตั ว ทั้ งเจตนาและไม่ เจตนาในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย
จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทําดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มาก
ในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่ว นตนเป็นหลักได้
ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทําหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น
เมื่อบุ คคลไม่สามารถตัดสิน ใจกระทําอย่ างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ล งรอยกัน
ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบั ติห รือผลประโยชน์ผ ลประโยชน์ส่ วนตัว (Private Interest)เป็น ผลตอบแทน
ที่บุ ค คลได้รั บ โดยเห็ น ว่ามี คุณ ค่ าที่ จ ะสนองตอบความต้ องการของตนเองหรือ ของกลุ่ ม ที่ต นเองเกี่ยวข้อ ง
ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลายผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ ส าธารณะ (Public Interest) สิ่ งใดก็ ต ามที่ ให้ ป ระโยชน์ สุ ข แก่ ก ลุ่ ม บุ ค คลทั้ งหลายในสั งคม
ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์
ทับซ้อนเจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสํา นึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคํา นึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ
ตั ว อย่ า งพฤติ ก รรมที่ เข้ าข่ า ยผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนหรื อ เข้ า ข่ า ยความขั ด แย้ งระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อํา นาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่ทํ าให้บริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน

๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสีย
ภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกํานัลจากร้านค้า
๓. ใช้อิท ธิพ ล เป็ น การเรี ย กผลตอบแทนในการใช้อิทธิพ ลในตําแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่ เป็น คุณ แก่ฝ่ ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทํางาน
ส่วนตัว
๕. ใช้ข้อ มูล ลั บ ของทางราชการ เป็ น การทํ าข้อมู ล ลั บ ขอทางราชการไม่ เปิ ดเผยเพื่ อรับสิ่ งตอบแทนที่ เป็ น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนําไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น
๖. การทํางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคย
ปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
อ งค์ ก ร ส า ก ล Organization for Economic Cooperation and Development
นิยามผลประโยชน์ทับซ้อน Conflict of Interest เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี๓ ประเภท
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เห็ น เป็ น พบประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ ค นเห็ น ว่ า มี แ ต่ จ ริ ง ๆ อาจไม่ มี ก็ ได้ ถ้ า จั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่ านั้น แต่ต้อง
ทําให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เป็ น ไปได้ ผลประโยชน์ ส่ ว นตนที่ มี ในปั จ จุบั น อาจจะทั บ ซ้ อนกับ ผลประโยชน์
สาธารณะได้ในอนาคตหน้าที่ทับซ้อนหรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน มี๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้ าที่ ทั้ งสองออกจากกั น ได้ อ าจทํ าให้ ทํ า งานไม่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ หรื อ แม้ ก ระทั่ งเกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อ
ผิดกฎหมาย ปกติห น่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยัง
มีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางาน

บางอย่างที่คนอื่นๆ ทําไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํา บทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้ประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติ
ต่อคนบางกลุ่ ม ควรถือว่าหน้ าที่ทั บ ซ้อนเป็ นปั ญ หาผลประโยชน์ทั บซ้อนด้ว ย เพราะว่ามีห ลั กการจัด การ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
นํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจ
และให้คําแนะนํ าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้ อ ผ้ า ไม่ ให้ ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนมาแทรกแซง รวมถึ งความเห็ น หรื อ ทั ศ นคติ ส่ ว นบุ ค คลปฏิ บั ติ
ต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล
ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา
เปิ ด เผยและจั ดการที่ โปร่งใส นั่ น คือ เปิ ดโอกาสให้ ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับ ผิ ดมีวิธีการต่างๆ เช่น
จดทะเบี ย นผลประโยชน์ โยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่ จากตําแหน่ งที่ เกี่ย วข้องกับ ผลประโยชน์ทั บ ซ้ อนการเปิ ด เผย
ผลประโยชน์ ส่ วนตนหรื อความสั มพั น ธ์ที่อาจมีผ ลต่อการปฏิบัติห น้าที่ ถือเป็ นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์
ทั บ ซ้อนจะสะท้อนถึงความยึ ดหลั กคุณ ธรรมและความเป็ นมืออาชีพ ของเจ้าหน้ าที่และองค์กรการจัดการ
ต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับ ในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทั บซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ
ดังนี้

- ให้ ข้อแนะนํ าและการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่ งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบั ติรวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทํางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒ นาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิ ธี ก ารจั ด การ (รวมถึ ง การลงโทษ) ที่ ทํ า ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ถื อ ว่ า เป็ น ความรั บ ผิ ด ของตนเองที่ จะต้ อ งทํ า
ตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกรอบการทํางานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ
ไม่จํากัดอยู่กับ รายละเอีย ดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปพัฒ นาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบ ท
ขององค์กรและกฎหมายได้๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่ อสารให้ ผู้ มีส่ ว นได้เสีย ผู้รั บ บริการ ผู้ สนั บสนุน องค์กร และชุม ชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ

รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
- เป้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนทีเ่ กิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึก
เป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตั ว อย่ างของผลประโยชน์ ส่ ว นตน เช่ น ผลประโยชน์ ท างการเงิน /เศรษฐกิ จ (เช่ น หนี้ )ธุร กิ จ ส่ ว นตั ว /
ครอบครัว ความสั ม พั น ธ์ส่ ว นตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติ พั นธุ์ศาสนา ฯลฯ) ความสั มพั น ธ์กั บองค์การอื่ น
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
-ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์
มากกว่าอุป ทาน การกระจายงบราชการ การปรับ ปรุงการลงโทษ การให้ เงิน /สิ่ งของสนับสนุ นช่วยเหลื อ
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับ วิธีการจัดการผลประโยชน์ทับ ซ้อน รวมถึงความรับผิ ดชอบของแต่ละคนดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยัง
ต้ อ งทํ า ให้ ผู้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถรู้ ไ ด้ ว่ า เมื่ อ ใดมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเกิ ด ขึ้ น และในแบบใด
(แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ ทับ ซ้อนมีประสิทธิภ าพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่
ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสู ง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่ม
ตั้ งแต่ ก ารปฐมนิ เทศ และมี อย่ างต่ อเนื่ อ งในระหว่างทํ างาน เจ้ าหน้ าที่ ทุ กคนควรสามารถเข้าถึ งนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้ บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของการให้ค วามรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใด
เกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสําหรับ การระบุและ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทํางานกับภาคเอกชน
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ
และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ
จะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการ
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตําแหน่งระดับ
บริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคั ญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคํานึงถึง
สิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหารต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่
ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

- ประเด็น สํ าคัญ คือ ภาพลั กษณ์ ขององค์ กรในการรับ รู้ของผู้ มี ส่ วนได้เสี ย เนื่ องจากไม่ ส ามารถจัดการกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้ อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา ห ากไม่
ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดํา เนินการตามกฎหมาย บางองค์ กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย
- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยง
และร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ร่วมทบทวนและปรับ ปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทําให้ ได้นโยบายที่
สอดคล้ อ งความคาดหวั งสาธารณะและได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ทั้ งนี้ ในการร่ ว มกั น จั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ
และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ
การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็ นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีก
ด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสาร
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ
ช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
บทบาทสํ าคัญ ของการบริห ารผู้ บ ริห ารระดับล่ างมีบทบาทสําคัญ ต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Public Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค
ในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบและรั บ ผิ ดชอบโดยตรงต่อ ผลที่ จะเกิด ต่อที ม งาน บทบาทสํ าคัญ ที่ สุ ดที่ ได้จากการวิจัย คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทํา
ผิดและภาวะผู้นําเรื่องสําคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริ หารจะต้องสามารถคาดการณ์การ
ตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม
หรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รั บผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็น

ปัจจัยที่สําคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเข้า
ไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต่านเท่าที่จะทําได้
บทบาทอืน่ ๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการ
สนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้ านการ
เปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คําปรึกษาแนะนําลูกน้องไม่ให้ทําผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การ
คดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวั ง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลาง
ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บ ริหารต้องทําให้ ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรก
ในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่ เกิดจากการ
เปิ ดเผยข้อ มูล ที่ ได้ รั บ จากผู้ เปิ ด เผยจะต้อ งเป็น เอกสารที่ ส มบู รณ์ ห ากมี การรายงานด้ วยวาจาจะต้ องสรุป
รายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ ให้การกระทําใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบหรือทําให้ผู้อื่นรับ รู้ได้ว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทําให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบการ
พั ฒ นาการตระหนั ก รู้ แ ละทั ก ษะการสนั บ สนุ น จั ด โปรแกรมการพั ฒ นาข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ใน
ความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมู ล โดยอธิบายว่าทําไมต้องเปิดเผยและอะไร
จะเกิดขึ้น เมื่อข้าราชการเปิ ดเผยการกระทําผิดจัดให้ มีการฝึกอบรม/พัฒ นา การตัดสิ นใจเชิงจริยธรรมแก่
ข้าราชการหรือเมื่ อข้าราชการได้เลื่อ นตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยานเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและกระบวนการ
เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็น
ธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คําปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทํา
ผิดที่เหมาะสมและปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาด
ขององค์กร
-นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับ
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ ๒
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรั ฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่ว ยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมี
ลักษณะเป็ น การผู กขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้ นส่ ว นหรือผู้ ถือหุ้ นในห้ าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้ าที่ในฐานะเป็น เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ผู้ นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน่ ง ใดที่ ต้ อ งห้ า มมิ ให้ ดํ า เนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไ ปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดําเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 101 ให้นําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้ าที่ ของรั ฐมาแล้ วยั งไม่ถึงสองปี โดยอนุโลม เว้นแต่การเป็ นผู้ ถือหุ้ นไม่เกิน ร้อยละห้ าของจํานวนหุ้ น
ทั้งหมดที่จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่ สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100
มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษั ทจํากัด
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา 103ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนื อจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้ น แต่ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด โดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละจํ า นวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้
ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิ ดที่บัญญั ติไว้ในหมวดนี้ให้ ถือเป็นความผิ ดฐานทุจริตต่อหน้าที่ห รือ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วยบทลงโทษมาตรา 122เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103
ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา
100 วรรคสาม หากเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใดพิ สู จ น์ ได้ ว่ า ตนมิ ได้ รู้ เห็ น ยิ น ยอมด้ ว ยในการที่ คู่ ส มรสของตน
ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้ กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ห รื อ วั ฒ นธรรมหรื อ ให้ กั น ตามมารยาทที่ ป ฏิ บั ติ กั น ในสั งคม“ญาติ ” หมายความว่ า ผู้ บุ พ การี
ผู้ สื บ สั น ดาน พี่ น้ องร่ว มบิ ดามารดา หรื อร่ วมบิดาหรือมารดาเดี ยวกั น ลุ ง ป้ า น้าอาคู่ส มรสผู้ บุพ การีห รือ

ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า
ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้ อ 4 ห้ ามมิ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใดรับ ทรัพ ย์ สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คลนอกเหนื อ จาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่ วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่ มี
เหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่กําหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่ว ยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหนี้ ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได้
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจําเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน
หรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่า ว ก็
ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ าวให้ เป็ น สิ ท ธิ ข องหน่ ว ยงานที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น สั งกั ด โดยเร็ ว เมื่ อ ได้
ดําเนิ น การตามความในวรรคสองแล้ว ให้ ถือว่าเจ้า หน้ าที่ของรัฐ ผู้ นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์
ดังกล่ าวเลยในกรณี ที่เจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้ บังคับบัญ ชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ
หรื อ เป็ น กรรมการ หรื อ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ แ จ้ ง รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนให้แจ้ง
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ ได้ รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้ ต ามวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
หรื อ สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ให้ แ จ้ ง รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรื อประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลั กเกณฑ์ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรือ ประโยชน์ อื่ น ใดของเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ ตามประกาศฉบั บ นี้
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว พ.ศ.2557
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็ น กลางทางการเมื อ ง อำนวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
(8) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้ า งจิ ต สำนึ ก ให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ประพฤติ ต นเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

บทที่ 3
แนวทางปฏิบัตเิ พื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน “ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict
of roles) หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการ
สอบคั ดเลื อ กบุ ค คลเข้าทํางาน โดยที่ บุ ตรสาวของสมชายเป็น ผู้ ส มัค รสอบคนหนึ่งด้ วย ซึ่งในกรณี นี้ ถือว่า
เกิด “การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่
การกระทําความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุ คคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้ว
แต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น ถ้าเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนจะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจาก
การให้ คํ าปรึ ก ษา และงดออกเสี ย ง (Recusal) เช่น ในกรณี ที่ส มชายเป็ น กรรมการสอบคั ดเลื อกบุ คลากร
เข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้สมชายจะต้องลาออก
จากการเป็ นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่
ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
๓. การกําหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสม
และได้มาโดยมิชอบ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสิน ใจในหน้าที่ การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตํ าแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตําแหน่งราชการเป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางราชการนําข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออก
จากตําแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิ เศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหน่ง
สําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว

หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน
1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3. ให้ การศึกษาแก่เจ้ าหน้ าที่ และผู้บ ริห ารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่น โยบายการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
2. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
3. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
4. ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย

กรณีตัวอย่าง
1. กรณี ค่ าโง่ขุด ลอกห้ ว ยกระดู กเสื อ ขององค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด ขอนแก่ น กรณี นี้ เกิ ดขึ้ น ในช่ว งเดื อ น
มกราคม 2545 โดยอบต.โนนทองได้ร้อ งเรียนว่าอบจ.ขอนแก่น อนุมัติโครงการซ้ำซ้อนและมีส.จ.แอบอ้าง
เบิกเงินโดยไม่ได้ท ำงานจริง ข้อเท็จจริงคืออบต.โนนทองได้ ทำโครงการขุดลอกลำห้ วยกระดูกเสือโดยได้รับ
งบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน และเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่
กลางเดือนธัน วาคม 2544 พร้อมกับ ปั กป้ ายชื่อ โครงการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ ว ต่อมาอบจ.ขอนแก่น
ได้อนุมัติโครงการขุดลอกลำห้วยกระดูกเสือซึ่ง อบจ.ขอนแก่นได้จัดจ้าง หจก.ต.เจริญทรัพย์ห นองเรือ เป็นผู้รับ
จ้ า งให้ ขุ ด ลอกคลองยาว 969 เมตรและได้ ท ำสั ญ ญาจ้ า งลงวัน ที่ 25 ธัน วาคม โดยหจก.ต.เจริญ ทรัพ ย์
หนองเรือ เข้าดำเนิ น การวัน ที่ 27 ธัน วาคมและส่ งมอบงานในวันที่ 3 มกราคม 2545 โดยนำเครื่องจักร
ไปขุด ลอกต่อ ท้ายโครงการที่ ขุ ด ลอกฯของอบต.โนนทองที่ ท ำเสร็จไปแล้ ว อีก 93 เมตร พร้อมทั้ งปั กป้ าย
โครงการและถ่ายภาพป้ ายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากอบจ.ขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 มกราคมและเบิ กจ่ายงบประมาณให้ ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 8 มกราคม นอกจากหจก.
ต.เจริญทรัพย์หนองเรือปักป้ายของอบจ.แล้ว และยังทำลายป้ายโครงการเดิมของอบต.โนนทองทิ้ง แต่ชาวบ้าน
ไปพบเข้าจึงนำมาให้อบต.เพื่อดำเนินการร้องเรียน เรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะกรณีนี้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพราะจากข้อเท็จจริงพบว่า กรรมการผู้จัดการของ หจก. ต.เจริญทรัพย์หนองเรือเคยเป็นอดีตสมาชิก
สภาจังหวัดขอนแก่น และเป็นสามีของสมาชิกสภาอบจ.ขอนแก่น ซึ่งมีหุ้นอยู่ 4 ล้าน แต่ได้ถอนหุ้นออกก่อน
ที่จะมาเป็นส.จ.ดังนั้นในฐานะภรรยา สจ.ท่านนี้ถือว่าเป็นผู้มีประโยชน์จากธุรกิจของสามี และยังพบข้อเท็จจริง
จากคำชี้แจงของนายกอบจ.ขอนแก่นว่า “ทางสภาอบจ.ขอนแก่น ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวตามที่สมาชิกสภา
อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองเรือ คือส.จ.(ที่เป็นภรรยาผู้รับเหมา) ที่ได้เสนอขอโครงการมา” ฉะนั้นสมาชิกสภา
อบจ.อนุมัติงบประมาณซึ่งรวมโครงการที่ตนเองขอนอกจากนั้นบริษัทของสามีเข้ามาเป็นผู้รับเหมาในโครงการ
ที่ต นเองขอและอนุ มั ติ เห็ น ชัด ถึงความขัดแย้งในบทบาทต่ างๆ และด้ วยสาเหตุนี้ สั นนิ ษ ฐานได้ ว่านำไปสู่
การบริห ารงานที่ไม่ร อบคอบ อนุ มัติโครงการ รวมทั้งทำสัญ ญาโดยเร็ว มิได้ไปดูส ถานที่จริง และการสมรู้
ร่วมคิดของคณะกรรมการคุม งานและตรวจสอบที่รับงานที่ไม่รายงานข้อเท็จจริง รวมทั้งการจัดซื้ อจัดจ้าง
ที่ไม่โปร่งใส ทำให้ รัฐเสียหาย ในกรณี นี้ อบจ.เรียกเงินคืนจาก หจก.ต.เจริญ ทรัพย์ห นองเรือ และฟ้องร้อง
ในฐานฉ้อโกง นอกจากนั้ น มีการสอบสวนวินั ยกรรมการตรวจการจ้ างและควบคุมงานและมีค ำสั่ งลงโทษ
ลดขั้ น เงิน เดิ น และตั ด เงิน เดื อ น รวม 4 คน กรณี ที่ ส มาชิ ก สภาและผู้ บ ริห ารองค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น เป็ น
ผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน
2. กรณี ของเทศบาลตำบลบ้ านโตนด จ.สุ โขทัย โดยเทศบาลได้ท ำสั ญ ญาว่าจ้างห้ างหุ้ นส่ว นจำกัดคีรีมาศ
ก่อสร้างให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองน้ำหัก ตำบลโตนด จ.สุโขทัย โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯเป็นผู้ลงนาม
ซึ่งการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็น
หุ้นส่วนของห้างฯและลงรับสมัครเป็ นสมาชิกสภา และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม
2544 และได้ ข อเปลี่ ย นให้ บิ ด าเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การห้ างแทนตน ซึ่ งในกรณี นี้ ส ำนั ก งานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาวินิฉัยว่าถึงแม้จะลาออกจากการเป็นหุ้ นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกตั้ง แต่ก็ยังมีฐานะเป็นหุ้นส่วน
ของห้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้ นส่วนผู้จัดการ
ของห้างได้ทำหลังจากวันที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาล ซึ่งต้องถูกถอดถอนสมาชิก
ภาพ แม้แต่เมื่อเปลี่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ยังถือว่า สมาชิกสภาผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัทคีรีมาศ
ก่อสร้างอยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับเทศบาล
3. ผู้บริหารเทศบาลเป็นผู้รับเหมาเอง แต่ต้องการหลีกเลี่ยงการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นกรณีของเทศบาล
ตำบลนาหว้า ซึ่ ง มี ก ารร้ อ งเรี ย นว่ านายกเทศมนตรีท ำสั ญ ญาผี ปิ ด ปั งการเข้ ารั บ เหมาของตนเอง กรณี นี้
เป็นข่าวเมื่อมีการตรวจสอบว่าสัญญา 3 ฉบับ มีผู้รับจ้างชื่อนายดำรงศักดิ์ หากแต่บุคคลไม่มีตัวตนจริง สัญญา
ทั้ง3 นี้ ซึ่งรวมเป็ น เงิน 127,600 บาทพบว่าเป็น สั ญ ญาของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหว้าที่ เป็ น
ผู้ด ำเนิ น การก่อสร้างทั้ งหมด เพีย งนำชื่อนายดำรงค์ศักดิ์ มาแอบอ้าง ในกรณี แสดงให้ เห็ นอีกลั กษณะหนึ่ ง
ของการเข้ามาทำธุรกิจ กับ เทศบาลโดยพยายามปิดปัง และนำมาซึ่งการกระทำที่ผิ ดกฎหมายรูป แบบอื่น ๆ
เช่น การสร้างหลักฐานเท็จในการทำสัญญา การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างอันเป็นเท็จ
4. กรณี ที่ภรรยาและญาติเป็ นผู้รับ เหมาจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้อ งถิ่ น ไม่ ได้เป็ น เจ้ าของกิจ การเอง แต่เป็ น กิ จการของคู่ส มรส มี ทั้ งจดทะเบี ย น ไม่ จดทะเบี ยน หรือ เดิ ม
จดทะเบียนแล้วมาหย่าขาดกันก่อนมาเป็นคู่สัญญากับองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิท
บิ ดา มารดาและพี่ น้ อง บุ ต ร บางกรณี ดู เหมือนเป็ นความจงใจเลี่ ยงกฎหมาย ตั วอย่างเช่น กรณี ป ระธาน
กรรมการบริหารอบต.ตะเคียน จ.นครราชสีมาถูกร้องเรียนทางสื่อมวลชนว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับอบต.โดยให้
ภรรยาเป็นผู้ดำเนินการเป็นคู่สัญญาก่อสร้างหลายโครงการทั้งทำถนน และขุดสระน้ำ ในนามของหจก.เงินหมู่
และหจก.อัศวพลโยธา ซึ่งในข้อร้องเรียนกล่าวว่านี่เป็นเหตุ ผลให้การบริหารงานส่อไปในทางไม่ โปร่งใส และมี
การฮั้วงานกันทางอ้อม และที่ผิดสังเกตคือมีการซอยงานแบบถี่ยิบ โครงการละไม่เกิน 1 แสนบาท ซึ่งประธาน
มีอำนาจตัดสินใจได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อนายอำเภอ
5.ให้ ภ รรยารั บ เหมาแทนแต่ ไ ม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรส คื อ อบต.แห่ ง หนึ่ ง ในจั ง หวั ด ราชบุ รี ประธาน
กรรมการบริหารถูกร้องเรียนว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดจ้างของอบต. โดยให้ภรรยาเป็นผู้ประมูลงาน และยัง
มีการเซ็นชื่อประธานเป็นผู้รับ เงินแทนผู้รับเหมา เมื่อมีการสอบสวนพบว่าผู้รับเหมาเป็นภรรยาของประธาน
กรรมการบริหารจริง โดยอยู่กินกันมีบุตร 1 คน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้ คณะกรรมการสอบสวน
ไม่ เห็ น ว่ า สมาชิ ก ภาพของประธานกรรมการบริ ห ารต้ อ งสิ้ น สุ ด โดยมองว่ า ไม่ ได้ ท ำให้ ร าชการเสี ย หาย
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมาและประธานกรรมการบริหารอาจทำให้มีส่วนได้ส่วนเสียกันบ้างเป็นส่วนตัว
แต่ ไม่ อ าจยื น ยั น ได้ ไม่ มี ห ลั ก ฐานว่ า เซ็ น รั บ เงิ น แทนผู้ รั บ เหมา ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น ว่ า การที่ อ ยู่ กิ น กั น โดย
ไม่จดทะเบียนจะถือว่ามีส่วนได้เสียร่วมกันหรือไม่ กรณีที่สมาชิกสภารับ มอบอำนาจห้างหุ้นส่วนมาดำเนินการ
แทน

6. กรณีของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
โดยสมาชิกสภาเทศบาลได้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์จิระ ให้มีอำนาจในการยื่นสอบราคาค่าจ้าง
เหมาขยายเขตบริการใช้ป ระปา ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ต่อมาการทำงานจ้างเหมาดังกล่าวมีปัญหา
ข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญา จึงมีการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาท ปรากฏว่าบุคคลที่ร่วมเจรจาในฐานะ
ตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์จิระ ผู้รับจ้างคือสมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ห้างฉัตรอีก 2 คน และเมื่อมีการส่งมอบงานทางเทศบาลพบว่าลายเซนต์ของผู้จัดการห้างแตกต่างจากลายมือ
ที่ลงไว้ในสัญญามาก น่าจะมีการปลอมแปลงเอกสารการส่งงาน นอกจากนั้นมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่างานจ้าง
ขยายเขตบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรนั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลเหล่านั้นเป็นผู้ดำเนินการเอง
ในกรณี นี้ สำนั กงานคณะกรรมการกฤษฏี กามีค ำวินิ จฉัยว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่ มายื่น ซองสอบราคาต่ อ
เทศบาลและทำหน้ าที่เจรจาตกลงกับ เทศบาลด้วย มีห น้าที่ต้องรับผิ ดชอบต่อตัวการตามมาตรา 807 ถึง
มาตรา 814 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นตัว แทนและมีหน้าที่ดังกล่าว และเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับเทศบาล นอกจากนั้นในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของ
ท้องถิ่นกระทำการเข้าเป็นตัวแทนเพื่อยื่นซองสอบราคาหรือเจรจากับเทศบาลในโครงการของเทศบาล สมาชิก
เทศบาลย่อมมีประโยชน์ที่ขัดกันอยู่ทั้งประโยชน์ของเทศบาลและประโยชน์ของห้างฯ
7. การจัดซื้อที่ดินบริเวณโรงสูบน้ำประปาแรงต่ำจำนวน 29 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ราคา 18,500,000
บาท กรณีนี้เป็นการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีถูก กล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อที่ดินมีราคาแพง
เกินความจริงทำให้รัฐเสียหาย ซึ่งปรากฏว่าในจำนวนที่ดินที่จัดซื้อเป็นที่ดินของนายกเทศมนตรีจ ำนวน 10
โฉนด ในกรณีนี้นายกเทศมนตรีไม่ได้ท ำนิติกรรมเองทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีและเจ้าของที่ดิน โดยมีผู้แทน
รับมอบอำนาจในการยื่นซองเสนอราคาและเจรจาทางฝ่ายเทศบาลนิติกรเทศบาลเป็นผู้ทำนิติกรรมสัญญาแทน
กรณีนี้ชี้มูลโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและอยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่มเป็นกรณีที่ท ำให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะจากกรณีนี้มี
นายกเทศมนตรี แ ละสมาชิ ก สภาเทศบาล 2 คน พ้ น จากสมาชิ ก ภาพตามคำวิ นิ จ ฉั ย ของสำนั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่ ว นได้ส่ วนเสี ยทั้งทางตรงและอ้อมในห้ างหุ้ นส่ วนจำกัดชัยประสิทธิ
ก่อสร้าง ซึ่งมีสัญญาขายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยสมาชิกคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีก
คนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของหุ้นส่วนอีกคนของห้างฯ ส่วนนายกเทศมนตรี เป็นพี่สาวร่วมบิดา
มารดาของหุ้นส่วนของห้างฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตรของสำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สถานี
บริการแห่งนี้ใกล้กับสำนักงานฯมากที่สุด สถานีอื่นๆอยู่ห่างไปถึง 8-15 ก.ม.ซึ่งสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็
วินิจฉัยว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้พ้ นสมาชิกภาพในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคนได้ลาออกจากก่ อนการ
วินิจฉัย ส่วนนายกเทศมนตรีจังหวัดพิษณุโลกมีข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้เป็นพี่น้อง
กับหุ้นส่วนของห้างฯก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯแต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงวินิจฉั ยว่ามิได้
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายน้ำมัน
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