คู่มือ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง
ส่งผลให้มีการใช้อำนาจแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทำให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยกำหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ
และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
ฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต
เชิงบวกในภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้ให้ความสำคัญ
กับการผลักดันในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อัน
รวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิ บาลและการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในเรื่องภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้ มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติ
ตามคู่มืออย่างเคร่งครัด จะสามารถดำเนิน การปฏิบัติภารกิจในทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส
สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ

สารบัญ
บทที่ ๑ กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
- กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
- ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
- กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจกับตัวเอง
- โทษของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ ๓ ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส
- การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ
บทที่ ๔ กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงมหาดไทย
- กรณีภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา
- การจัดซื้อที่ดินของตนเอง
- การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรณีค่าโง่ขุดลอกห้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.
- การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถิ่น

บทที่ ๑
กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กำหนดเรื่อง การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดว่า โดยอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ประกอบรัฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ว ย การป้ องกั นและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้ กำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับ ทรัพย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๑.๓ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
มี ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔)ยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส่ ว นร่ ว มของประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตนและไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองดี ร่วมพัฒนาชุมชน
ให้อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
๒. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
คำว่ า Conflict of interests มี ก ารใช้ ค ำภาษาไทยไว้ ห ลายคำ เช่ น “ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น”
“ผลประโยชน์ ขัดกัน ” “ผลประโยชน์ ขัดแย้ง ” หรือ “การขัดกันแห่ งผลประโยชน์ ” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็ น
รูป แบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์ โดยมิช อบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส าธารณะที่มี ผ ลต่อการปฏิบั ติห น้ าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังกล่ าว
ทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ใน

รูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ
๗ ประการ ดังนี้
๒.๑ หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน เป็นต้น
๒.๒ รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจากร้านค้า เป็นต้น
๒.๓ ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๒.๔ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการ
ทำงานส่วนตัว เป็นต้น
๒.๕ ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดัก
หน้าไว้ก่อน เป็นต้น
๒.๖ รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๒.๗ ทำงานหลังออกจากตำแหน่ ง คือ การไปทำงานให้ กับผู้ อื่นหลั งออกจากที่ทำงานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและ
แผนของธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆหลังจากเกษียณ เป็นต้น
หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
* ชุ ม ชนคาดหวั ง ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ธรรม โดยให้ ผ ลประโยชน์ ข องสาธารณะ
มีความสำคัญในอันดับต้นๆ
* ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
๓. ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทำที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆดังนี้
๓.๑ การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญ มีได้ในหลายรูปแบบต่างๆซึ่งมีผล
ต่ อ การตั ด สิ น ใจของเจ้ า หน้ า ที่ ให้ เอนเอี ย งหรื อ เป็ น ไปในลั ก ษณะที่ เอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ให้ ข องขวั ญ นั้ น
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของเอกชน เพื่ อช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะการ
ประมู ล รั บ งานโครงการขนาดใหญ่ ข องรั ฐ /การที่ บ ริ ษั ท แห่ งหนึ่ งให้ ข องขวัญ เป็ น ทองคำมู ล ค่ า ๑๐ บาท
แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษโดยลัดคิวให้ก่อนบริษัท
อื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้ รับของขวัญอีก/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และได้ รั บ ความบั น เทิ งในรู ป แบบต่ า งๆจากบริษั ท เหล่ านั้ น ซึ่ งมี ผ ลต่ อ การให้ ค ำวิ นิ จ ฉั ย หรื อ
ข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น
๓.๒ การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พ้องจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
๓.๓ การทำงานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทำงานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวก

พ้อง ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้วใช้อิทธิพลที่เคยดำรงตำแหน่งใน
หน่วยงานรัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงาน
รัฐได้อย่างราบรื่น/การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทำงานในตำแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่
ได้รับมอบหมาย/การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทำงาน
ในบริษัทผลิตหรือขายยาเป็นต้น
๓.๔ การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและ
การจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำแหน่งสถานภาพการทำงานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของ
ภาคเอกชนหรือเป็ น เจ้ าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทำงานพิเศษ
ภายนอกที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย
ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่า
บริษัทคู่แข่ง/การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เ อาเวลาไปรับงาน
พิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย/การที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
ภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ทำบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
๓.๕ การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของ
ทางราชการ หรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆหรือ
นำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้ อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการ
ดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น/การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคม
ทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วแจ้งข้อมูลให้ กับบริษัทเอกชน
ที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น
๓.๖ การนำทรัพ ย์สิน ของหน่วยงานไปใช้ชั่ วคราวในกิจกานที่เป็น ส่วนของตน เพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์ ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีห น้ าที่ขับ รถยนต์ของส่วนราชการนำน้ำมันในรถไปขายและนำเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ทำให้ ส่ว น
ราชการต้ อ งเสี ย งบประมาณเพื่ อ ซื้ อ น้ ำมั น รถมากกว่ าที่ ค วรจะเป็ น พฤติ ก รรมดั งกล่ าวถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต
เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
๓.๗ การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น การที่
นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำโครงการตัดถนน สร้างสะพาน ลงในจังหวั ด โดยใช้ชื่อหรือ
นามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน/การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง/การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน
พื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น
๔. ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมาจาก
การไม่สามารถแยกแยะระหว่างบทบาทหน้าที่ในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้ชัดเจน และ
มีสาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
๔.๑ มีฐานคิด ในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่ วนตัวกับเรื่อง
ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง ดังนี้
(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นว่า ขุนนางค้าขายได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

(๒) ตำแหน่ งหน้ าที่ ร าชการสามารถนำมาซึ่ งผลประโยชนส่ ว นตั ว จึ งไม่ มี ก ารแยกแยะระหว่ า ง
ประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวม
(๓) ทั ศนคติและแนวความคิดของคนในสั งคมไทยยังเป็ น ระบบฐานสิ บ (คือ ไม่ แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ ส่วนตัวของผู้มีอำนาจกับผลประโยชน์ส่ วนรวม) จึงพัฒ นาไม่ทันกับพื้นฐานแนวคิดของระบบ
กฎหมายสากลที่เป็นระบบคิดแบบวานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม
อย่างชัดเจน)
๔.๒ มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อประโยชน์ให้
ผู้เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตำแหน่งให้โดยจะไม่ใช่การตอบแทนด้วยตัวเงินเป็นหลัก แต่เป็น
การตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การให้ผลประโยชน์หรือตำแหน่งทางการเมือง เป็นต้น
๔.๓ มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ทำให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย เช่น มีภาระการใช้จ่ายใน
การรักษาพยาบาลหรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทำให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดโดย
สมัครใจ หรือมีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน์ส่วนรวม เข้าเป็นประโยชน์ตัว เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนตัว
๔.๔ มีความจำเป็นในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปัญหากับค่านิยม การมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทำให้ตนเองต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน สาเหตุส่วนหนึ่งนั้นคือปัจจั ยทางสังคม ซึ่งเป็น
ลักษณะ “ตัวกูของกู” อันเป็นคาสนิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้ การรักษาหน้าตา
และยกหน้าตาทางสังคม ทำให้ต้องมีการแสวงหาทรัพย์สินและอำนาจมากขึ้น
๔.๕ โครงสร้างการบริหารและการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งฝ่ายตรวจสอบยังขาดความ
เข้าใจและระบบยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงเอื้อต่อการมีพฤติกรรมที่เป็นไปในลักษณะการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
มากที่สุด
๔.๖ ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากปัจจัยด้านกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่า ตัวบทกฎหมาย
ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา และทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอ
ต่อ การ “ป้ อ งกั น ” และ “ปราบปราม” ผู้ ที่ กระทำหรือคิ ด ที่ จะกระทำเอื้ อต่ อการมีผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
เท่าที่ควร

บทที่ ๒
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๑.๑.๑ ก่อนเข้ารับตำแหน่งเจ้าน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ ตนเอง
คู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดำเนินกิจการใดๆบ้าง
๑.๑.๒ ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำธุรกิจหรือทำการค้าไว้กับ รัฐ โดย
จะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือ
การเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆว่า มีหรือไม่อย่างไร และต้องสำรวจกิจการ
ต่างๆของคู่สมรสรวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑.๒.๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้บริหาร องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครับ ต้องไม่ดำเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๒.๒ คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้ห้ ามคู่สมรสมิให้ดำเนินการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
๑.๓ การดำเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตำแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี)
๑.๓.๑ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา
๑๐๐ ได้บั ญ ญั ติห้ ามเจ้ าหน้ าที่ของรัฐมิให้ ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยห้ามดำเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นั บแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการดำเนินกิจกรรมของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คำแนะนำ : ท่านควรดำเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคำถาม ๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆคือ
๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
๒.๑.๑ ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าโอกาสใดๆหรือการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่าย การรับสินบน และเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
๒.๑.๒ ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการ
ตัดสิน ใจ คือ ให้ พิจ ารณาว่าทำไมเขาจึงเสนอของขวัญ หรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้ เรา และการเสนอขอ ง
ดังกล่าวนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่

อยู่บนพื้นฐานว่า การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้
ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กร
หรือบุคคลอื่นทำให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐและทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
๒.๒.๑ ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้นๆเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่วาจะมีราคา
เท่าใด
๒.๒.๒ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ ต้ อ งรายงานหรื อ อาจเก็ บ เป็ น ของตนเองได้ ทั้ งนี้ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๒.๓ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
๒.๒.๔ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่า ทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
และเจ้าหน้ าที่มีความจำเป็น ต้องรับให้ องค์กร โดยหั วหน้าส่ วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ ข้าราช การหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
๒.๒.๕ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงานขณะ
ดำรงตำแหน่งเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน เป็นต้น
๒.๒.๖ ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสั มพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกัน ทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
๒.๒.๗ ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้บริการ แม้จะ
ต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
๒.๒.๘ ของขวัญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใดๆที่ ได้ รับ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู้ รับ บริก าร
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ บ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการับ
๒.๒.๙ เงิน สดหรื อ สิ่ งใดๆที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ น เงิ น ได้ ต้ อ งปฏิ เสธไม่ รับ ไม่ ว่ า จะอยู่ ใน
สถานการณ์ใดๆ
๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๒.๓.๑ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓.๒ หากเรามี ร าคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ส่ ว นราชการต้ อ ง
พิจารณาตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่

๒.๓.๓ หากราคามากกว่ า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้ อ งให้ เป็ น ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นราชการและ
ส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจกับตัวเอง
คำแนะนำ : ท่านควรดำเนินการดังนี้
ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอนอ่อน
ผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดการดำเนินการตามขั้นตอนของ
กฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการระทำใดๆ
ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการ
ใช้อำนาจที่ไม่สุจริตหรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. โทษของการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
การมีพฤติกรรมใดๆก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือมพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ง
ถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆมีการรับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่าย
การมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่า
ผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนรวมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๙ การขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่ วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ ามมิให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ ใดรับ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดจากบุ คคล นอกเหนื อจากทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อันควรได้
ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติกำหนด
บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐ ที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติ ท่ า นถู ก คาดหวั งไม่ ให้ แ สวงหารางวั ล หรื อ ผลประโยชน์ ในรูป แบบใดๆนอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึ กในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่ างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่ าฝื นขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทำลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง
องค์กรของท่านเอง

บทที่ ๓
ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นำสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นำสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เมื่อพบเห็น หรือหรือประสบปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมที่เรียกว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ควรดำเนินการ ดังนี้
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หาก
ส่วนรวมเสียประโยชน์ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณาความดี
ความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจากการ
ตัดสินใจของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หารเป็นคนรู้จักธรรมดาท่านควรประกาศให้
ทราบว่าท่านรู้จักบุคคลนั้นต่อคระกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย
๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณี
ต่างๆและผลหรือโทษของความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
แนะนำวิธีการป้องกันเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้
มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำ
ผิด/สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/ศูนย์ดำรงธรรม/กระทรวงมหาดไทย/ศาลปกครอง/สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)/มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
๒. ขั้นตอนกระบวนการดำเนินการ
กรณี ข้อสงสั ย หรือทักท้วงว่ามีการกระทำที่เอื้อต่อการมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนหรือฝ่ าฝืน ประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐกระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ให้ข้าราชการยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บัง คับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น

บทที่ ๔
กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงมหาดไทย
๑. กรณีภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา
จากการวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้ บริหารและสภาท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง แต่เป็น
กิจการของคู่สมรสมีทั้งจดทะเบียนไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วมาหย่าขาดกัน ก่อนมาเป็นคู่สัญญา
กับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิทบิดามารดาและพี่น้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็น
ความจริงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณีของเทศบาล ก ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมากเพราะเกิด
การลอบวางเพลิงที่ว่าการอำเภอ ข ซึ่งตำรวจเผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานว่า
จังหวัดกำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการกล่าวหาว่าสมาชิกสภาเทศบาลฝ่ายค้านร้องว่าฝ่ายบริหารมี ส่วนได้ส่วน
เสียในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคู่สัญญาเป็นพี่น้องกัน ส่วนฝ่ายบริหารก็ร้องว่าภรรยาสมาชิกเทศบาลฝ่ายค้านทำ
สัญญาซื้อขายน้ำมันกับเทศบาลตำบล ก ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๒. การจัดซื้อที่ดินของตนเอง
เนื่ อ งจากที่ ผ่ า นมาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ โครงการก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่
จำเป็นต้องมีการจัดซื้อที่ดินเพื่อทำโครงการ เช่น สถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงบำบัดน้ำ
เสี ย ที่ ดิน สำหรับ การกำจั ดขยะหรือ สถานี น้ ำประปา พบว่าหลายครั้งไม่ ส ามารถซื้อที่ ดิน ตามราคาที่ ได้รับ
งบประมาณหรือรัฐเสียเงินมากขึ้นเพราะราคาที่ดินแพงเกินความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริตควบคู่ไปกับการ
จัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหานี้มีต้นตอจากการที่ผู้บริหาร มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหาประโยชน์ส่วนตัวเก็งกำไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปใช้ข้อมูลภายในเป็น
ประโยชน์ไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นรูปแบบที่กำหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ตนเองมีที่ดินอยู่ เพื่อขายที่ดิน
ของตนเองในราคาที่สูงทั้งที่ตนเองเป็นบุคคลที่ต้องรักษาประโยชน์สาธารณะ
๓. การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลั ก ษณะนี้ อ าจเห็ น เป็ น เรื่ อ งปกติ ส ำหรับ แวดวงองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ส มาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น เจ้ าของหรื อ มี หุ้ น ส่ ว นในบริษั ท รับ เหมาก่ อ สร้าง ทั้ งทางตรง หมายถึ ง เป็ น เจ้ าของเอง
หรือทางอ้อม หมายถึง มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันบางกรณีดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้วและในหลายกรณีเริ่ม
มีธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น จนมักจะมีการพูดกันว่าสภาท้องถิ่นเป็น
“สภารับเหมา”จริงอยู่ว่าการเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้างนั้นไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่
สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เข้ามาดูแล
เพื่อ ประโยชน์ ส าธารณะกลั บ เข้ามารับ เหมางานในองค์ก รปกครองท้ องถิ่นเสี ยเอง ทำให้ ส มาชิกสภาและ
ผู้บ ริห ารมีบ ทบาทที่ขั ดแย้งกัน คือ ในบทบาทของผู้ว่าจ้างและในบทบาทของผู้ รับจ้าง และจากกรณี ศึกษา
บทบาทที่ขัดแย้งนี้นำสู่ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานและการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
๔. กรณีค่าโง่ขุดลอกห้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.
กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๔๕ โดย อบต.ข ได้ร้องเรียนว่า อบจ.ก อนุมัติโครงการซ้ำซ้อน
และมีการแบอ้างเบิกเงินโดยไม่ได้ทำงานจริง ข้อเท็จจริงคือ อบต.ข ได้ทำโครงการขุดลอกลำห้วย โดยได้ รับ
งบประมาณจากส่วนราชการในการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๕๑๐,๓๐๐ บาท ซึ่งได้ดำเนินโครงการ

ดังกล่ าวตั้งแต่ ๒๖ พฤศจิก ายน และเสร็จ สิ้ น แล้ วตั้ งแต่กลางเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ พร้อมกับ ปักป้ ายชื่ อ
โครงการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่อมา อบจ.ก ได้อนุมัติโครงการขุดลอกลำห้วย ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๔๕ แต่เจ้าหน้าที่พัสดุได้บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันที่ ๓
ธันวาคม ๒๕๔๔ งบประมาณ ๕๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งนายก อบจ. ก ได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบให้ดำเนินการในวัน
เดียวกันปรากฏว่า อบจ.ก ได้จัดจ้าง หจก.ค เป็นผู้รับจ้างขุดลอกคลองยาว ๙๖๙ เมตร และได้ทำสัญญาจ้างลง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม โดย หจก.ค เข้าดำเนินการวันที่ ๒๗ ธันวาคม และส่งมอบงานในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕
โดยนำเครื่องจักไปขุดลอกต่อท้ายโครงการที่ขุดลอกฯ ของ อบต.ข ที่ทำเสร็จไปแล้วอีก ๙๓ เมตร พร้อมทั้งปัก
ป้ายโครงการและถ่ายภาพป้ายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจาก อบจ.ก ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รับงานเมื่อวันที่ ๗ มกราคม และเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๘ มกราคม นอกจาก หจก.ค ปักป้าย
ของ อบจ.ก แล้ว และยังทำลายป้ายโครงการเดิมของ อบต.ข ทิ้ง แต่ชาวบ้านไปพบเข้าจึงนำมาให้ อบต.ข
เพื่อดำเนินการร้องเรียนเรื่องจึงปรากฏแก่สาธารณะ
๕. การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอีกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บ ริห ารอยู่ในสถานการณ์ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ในกรณี ที่ดำเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุ
อุป กรณ์ กับ องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ตนเองเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกมองว่าหาผลประโยชน์จากเทศบาล
ลักษณะเช่นนี้พบเห็นมาก
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ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ด ำเนิ น กิ จ การตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
(ม.ป.ป.).
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ม.ป.ป)
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.กรุงเทพฯ. คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกระทรวงมหาดไทย.

