บทที่ 1
บทนํา
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน
อุ ป สรรคสํา คัญตอ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูป แบบการทุจ ริตจากเดิ มที่เ ป นทุจริ ต
ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก
ขึ้ นตัว อยา งเช น การทุจ ริตเชิงนโยบาย การทุจ ริ ตขา มแดนขา มชาติ ซึ่ง เชื่ อมโยงไปสูอาชญากรรมอื่ น ๆ
มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการ
ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดา น ไดแก สรางสังคมที่ไม
ทนตอการทุจริ ต ยกระดับ เจตจํานงทางการเมือง ในการตอตา นการทุจริ ต สกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบาย
พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี
การรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนี
การรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากั บ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
กลไกการสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนการปองกันผลประโยชนทับซอน
เจตนารมณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน
ขึ้นภายใตกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรของสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีเจตนาที่จะใหขา ราชการและบุ คลากรในสํา นักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาประถมศึกษาปทุ มธานี เขต 2 ปฏิบัติหนา ที่ดว ยความซื่อ สัตย สุจ ริต รั บผิดชอบ ยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ
บทบาทหนาที่ของขาราชการและบุคลากรตามแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน
ขาราชการและบุคลากร มีหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมดวยความวิริยะ
อุ ต สาหะ ซื่ อ สั ต ยสุ จ ริ ต เป น แบบอย า งที่ดี และขณะเดี ย วกั น ก็ ต องปฏิบั ติต น ตามแนวทางการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนดังนี้

2
1. บุคคลที่มีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
ขาราชการและบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนอยา งเครงครัด
โดยมีผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
2. ขอแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
2.1 ผูบริหารระดับสูง
2.1.1 สรางและรักษาโครงสรางพื้นฐานสําหรับนโยบาย กระบวนงาน ขอตกลง และการฝกอบรม
ตางๆ ที่สอดคลองและสนับสนุนตอการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทบั ซอนอยางตอเนื่อง
2.1.2 กํา หนดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหนา ที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนอยางสม่ําเสมอ
2.1.3 แสดงภาวะความเปนผูนําที่มีจริยธรรมและเปนตนแบบในการปฏิบัติและใหความชัดเจนกับ
ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทบั ซอน
2.1.4 ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น บรรยากาศการทํ า งานให เ อื้ อ ต อ การปฏิ บั ติ ต ามคู มื อ การป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
2.2 ผูบังคับบัญชา
2.2.1 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีดวยการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
2.2.2 ดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอนอยางทั่วถึง
2.2.3 จัดใหมีองคความรูที่เกี่ยวของกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและเปดโอกาสใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา
2.3 ขาราชการ
2.3.1 ศึกษาทําความเขาใจคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน
2.3.2 มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันผลประโยชน
ทับซอน
2.3.3 สนับสนุนและเสริมสรา งพฤติกรรมและบรรยากาศการทํางานที่มีความรับผิดชอบ ความ
ซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
การขับเคลื่อนการปองกันผลประโยชนทับซอนขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
1. ผูบริหาร กําหนดนโยบายขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพาะการเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 2
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2. จั ดทํา หรือปรับปรุงกลไกตา งๆ ทางดา นการบริหารงานเพื่อ รองรับ การปฏิ บัติตามคูมือ การ
ปองกันผลประโยชนทับ ซอนของสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุม ธานี เขต 2 เชน กํา หนด
มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน
3. จัดทําสําเนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนทั้งที่เปนเอกสารและสื่ออื่นๆ แจกจา ยใหกับ
ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกคน และ
จัดเก็บไวในสถานที่ตางๆ ที่สามารถไปคนควาหาอานไดงา ยและสะดวก
4. เผยแพร แ ละฝก อบรมทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับ สาระ และวิธีก ารปฏิบั ติตามคู มือการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
5. กําหนดวิธีการรายงานการกระทําผิดและการไตสวนหาขอเท็จจริง
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บทที่ 2
ความหมายและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน
1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัด กัน” “ผลประโยชน ขั ดแยง” หรือ “ความขัดแยงกันระหว า งผลประโยชนสว นตนและ
ผลประโยชนสว นรวม” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูป แบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิช อบ อั นเปนการ
กระทํา ที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริ หารกิ จการบ านเมืองที่ดี (Good Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สาธารณะที่ มีผ ลตอ การปฏิบัติหนา ที่ของเจ าหนาที่ข องรั ฐ กลา วคือ เปน สถานการณที่ เจา หน า ที่ข องรัฐ มี
ผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว
โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดวาจะอยูเฉพาะในรูปของตัวเงิน
หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชรูปแบบตัวเงินหรือทรัพยสิน
สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยามไววา “ผลประโยชนทับซอน” คือ สถานการณหรือการกระทําของบุคคล
(ไมวาจะเปนนักการเมือง ขา ราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเข ามาเกี่ยวของ จน
สงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทํ าดั งกลา วอาจเกิดขึ้น โดยรูตั ว
หรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยาง
ใด พฤติ กรรมเหล า นี้ เ ป นการกระทํา ความผิด ทางจริย ธรรมของเจา หนา ที่ รัฐที่ต อ งคํ า นึง ถึ ง ผลประโยชน
สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก
พอง
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (Conflict of Interests) คือ สถานการณที่
บุค คลผู ดํา รงตํ า แหน ง อั น เปน ที่ไ ว ว างใจ เช น ทนายความ นั ก การเมือ ง ผู บ ริห ารหรื อ ผู อํา นวยการของ
บริษัทเอกชน หรือหนวยงานรัฐ เกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ
อันสงผลใหเกิดปญหาที่เขาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนกลาง/ไมลําเอียง ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น
อาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจที่มีตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงใหอยูในครรลอง
ของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอยเพียงใด
ภาษาไทย ใชอยู 3 อยาง คือ
1. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
2. ผลประโยชนทับซอน
3. ผลประโยชนขัดกัน
ความขัดแย ง (Conflict) สถานการณที่ขัด กัน ไม ลงรอยเปนเหตุการณอั นเกิด ขึ้น เมื่ อบุ คคลไม
สามารถตัดสินใจกระทําอยา งใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน
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ผลประโยชน สว นตน (Private Interest) ผลตอบแทนที่ บุค คลได รับโดยเห็น วา มี คุณคา ที่จ ะ
สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรม
ตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย
ผลประโยชนสวนตน มี 2 ประเภท คือ
1. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยัง
เกี่ ย วกับการเพิ่มพู นประโยชนหรือปกปอ งการสูญ เสียของสิ่งที่มีอ ยูแ ลว เชน ที่ดิน หุน ตํ า แหน งที่รับ จาก
หนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือ
ของแสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
2. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว
หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ(Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุม
บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมนักการเมือง
และนักธุ รกิจ เปนบุคคลคนละกลุมกัน กลา วคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิ งนักการเมืองเพื่อใหนักการเมือง
ชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขา มาเลน
การเมืองเอง เพื่อใหตนเองสามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมได และที่
สําคัญคือทําใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล หรือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามความหมายวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประทับซอน มี 3 ประเภท คือ
1. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
2. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี
แตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม
นอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่นๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
3. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบัน อาจจะทับซอน
กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
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หนาที่ทับซอน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (Competing Interests) มี 2
ประเภท คือ
1. เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและเปน
คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง
สองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหนวยงานที่มีกํา ลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยา งที่คนอื่นๆ ทํา
ไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
2.เกิ ด จากการที่เ จา หนา ที่ มีบ ทบาทหนา ที่มากกวา หนึ่ งบทบาท และการทํ า บทบาทหนา ที่ ใ น
หนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบาง
กลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่น
คือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํา มาจัดการกับ
หนาที่ทับซอนได
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2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก
1. การรั บ ผลประโยชน ต า งๆ (Accepting benefits) คือ การรั บ สิ น บน หรื อ รั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการรับ
เงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐ
เพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นตอบแทน
2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณที่
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ มี สว นไดเ สี ย ในสัญ ญาที่ ทํา กั บ หน ว ยงานที่ ต นสัง กั ด เช น การใช ตํา แหน ง หน า ที่ที่ทํา ให
หนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสรางสํานักงาน
3. การทํ า งานหลั ง จากออกจากตํ า แหน ง สาธารณะหรื อ หลั ง เกษี ย ณ (Post-employment)
หมายถึ ง การที่บุค ลากรออกจากหนว ยงานของรัฐ และไปทํา งานในบริษั ทเอกชนที่ดํา เนิ น ธุ รกิจ ประเภท
เดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล
4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัท
ดํา เนินธุ รกิจที่เปนการแขงขันกับหนว ยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรื อการรับจางเปนที่ป รึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยู
5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ
ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรและ
ขายใหกับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6 . ก า ร ใ ช ท รั พ ย สิ น ข อ ง ห น ว ย ง า น เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง ธุ ร กิ จ ส ว น ตั ว ( Using
your employer’s property for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตางๆกลับไปใชที่บาน
การนํารถยนตในราชการไปใชเพื่องานสวนตัว
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) เชน
การที่ รัฐมนตรีอ นุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบา นเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม
จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่จี ะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่
เขาขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกั บปญหา ความ
ขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางาน
ของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
ทุกรูปแบบ
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บทที่ 3
กฎหมายหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(1) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(2) เปนหุนสวนหรือผูถือ หุนในหา งหุนสว นหรือบริษัทที่เข า เป น คู สัญญากับหนว ยงานของรัฐ ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํา กับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจา งในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน ง ใดที่ ต อ งห า มมิ ใ ห ดํ า เนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวา
การดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 103 ห า มมิ ใ ห เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู ใ ดรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญ ญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับ ทรัพ ยสิน หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑแ ละ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความรับ ผิดตอตําแหนงหนา ที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาดวย
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2. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา
103 แหง พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญ วา ดว ยการปอ งกันและปราบปรามการทุ จริตแห งชาติ ได
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละจํ า นวนสิ นทรั พ ยห รื อ ประโยชน อื่ น ใดที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ จากบุ ค คลได โ ดย
ธรรมจรรยาไว กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมรรยาทที่ปฏิบัติในสังคมนั้น ถาเปนการรับจากญาติซึ่ง
ใหโดยเสนหาจะรับไดตามฐานานุรูป ถาเปนการรับจากบุคคลอื่นที่ไมใชญาติ จะตองมีราคาหรือมูลคาในการับ
แตละบุคคลแตละโอกาส ไมเกิน 3,000 บาท
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544
ขอ 22 เจ า หนา ที่ของรัฐที่เขา ไปมีสวนเกี่ย วของกับ การเรี่ย ไรของบุค คลหรือนิติ บุ คคลที่ไ ด รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไม
กระทําการดังตอไปนี้
(1) ใช หรือแสดงตํา แหนงหนาที่ใหป รากฏในการดํา เนินการเรี่ยไรไม ว าจะเป นการโฆษณาดว ย
สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ หรือสื่ออยางอื่นหรือดวยวิธีการอื่นใด
(2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรใหหรือกระทําใน
ลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรไมวาทางตรงหรือ
ทางออม
4. ประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศ ณ วั นที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ บุคคลผูดํารง
ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนา ที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติมีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
และเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการ ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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ขา ราชการตอ งแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหน า ที่ และยึดถือประโยชน ส วนรวม ของ
ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือ
ผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตาง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลง
หรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน แลวแจงผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนา ที่ ที่รับ ผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนา ที่อื่น ในราชการ รั ฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแยงระหว างประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสว นรวมกับประโยชน สวนตนหรือสว นกลุม อัน
จําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตนดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติ
ของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับ การปฏิบัติ
หนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแก บุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนง หรือการกระทําที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอหรืออนุมัติโ ครงการ การดําเนินการ หรือการทํา นิติกรรมหรือสั ญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นจะไดรับประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
5. นโยบายของรัฐบาล
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิ อบในระบบราชการ ประกอบดวย
1. ในกรณีที่มีขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน แลวรายงานผล
การพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อรับทราบทันที และใหพิจารณาดําเนินการทาง
วินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ในระหวางนี้ใหรายงานความคืบหนาในการ
ดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรีเจาสังกัด เพื่อทราบเปนระยะตามความเหมาะสม
กรณีท่ตี รวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีเหตุนาเชื่อถือ และเปนกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายแก
ราชการหรือทําใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน แมผลการตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้น
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ชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวข อง ไปดํา รงตําแหนงอื่นเปนการ
ชั่วคราว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการกระทําที่อาจมีผลตอการตรวจสอบโดยเร็ว และ ใน
กรณีที่เปนเรื่องรายแรงหรือมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการยายหรือ
โดยไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในอัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม
มาตรการที่กําหนดขึ้นตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแกปญหา
เจ า หน า ที่ข องรั ฐ ที่อ ยู ร ะหว า งการถูก ตรวจสอบ และการกํ า หนดกรอบอั ตรากํา ลัง ชั่ว คราว ลงวั น ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ.2558 หรือคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแกปญหา
เจาหนาที่ในหนวยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
แลวแตกรณี
2. ในกรณีที่ตรวจสอบขอเท็จ จริงแลวพบวา มีหลักฐานควรเชื่ อได วา สามารถสรุ ปความผิดได
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ใหสวนราชการตนสังกัดดํา เนินการทางวินัยตอขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ ยวของอยา งเด็ดขาดโดยเร็ว และใหร ายงานหัวหนา สวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบความ
คืบหนาและเรงรัดการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
ออกจากราชการไวกอนหรืออกจากตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสมและในกรณีที่พบวา มีความ
เกี่ยวของกับการกระทําผิดทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหหนวยงานของรัฐที่มี หนา ที่รับผิดชอบเพื่อพิจ ารณา
ดําเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจ ารณาดํา เนิ นการตามวรรคหนึ่งให เปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบี ยบที่
เกี่ยวของตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจ
ของประชาชน และมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เปนการกระทํา ความผิดตอตํา แหนงหนาที่ราชการ หรือเปนความผิดทางวิ นัยอยา ง
รายแรง แตไมถึงขั้นใหปลดออกจากราชการหรือไลออกจากราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการปรับ
ยายจากตําแหนงเดิม และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาที่ในลักษณะเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
สูงขึ้นภายในเวลา 3 ป นับแตวันที่มีการลงโทษทางวินยั
3. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ทําใหการปฏิบัติราชการ
เกิดความลาชาหรือไมมีประสิทธิภาพซึ่งทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ หรือทําใหเกิดความเดือดรอนแก
ประชาชน ใหถือเปนกรณีที่ตองพิจารณาใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 1 วรรคสอง
ดวย
4. ใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาจัดใหมีมาตรการคุม ครองพยาน หรือผูใหขอมูลหรือ
เบาะแสในการตรวจสอบอย างเหมาะสมเพื่ อใหก ารไดรับขอ มูลและหลักฐานในการดําเนิน การตอผูมีสว น
เกี่ยวของในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ในกรณี ที่ต รวจสอบพบว า มี ก ารจงใจให ข อ มู ล เพื่ อ ใส ร า ยหรื อ บิ ดเบื อ นข อ มู ล เพื่ อ ให มี ก าร
ดําเนินการที่เปนผลรายตอบุคคลอื่น ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกลาวอยางเด็ดขาดดวย
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5. ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของยึดถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑนี้โดยเครงครัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
6. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายแกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
ผูบริหารสวนภูมิภาค และขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ประกอบดวย นโยบายทั่วไป 17
เรื่อง นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 4 เรื่อง นโยบายเฉพาะ 4 เรื่อง
นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต
1. หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย หรือ
ผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
2. หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาดหากพบขอมูล
2.1 ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง
2.2 ทําการตรวจสอบชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทําการแกไข
2.3 ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริตขึ้นอีก
3. ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงานตามลําดับ
ชั้นตองมีสวนรับผิดชอบดวยฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว
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บทที่ 4
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน “ผลประโยชนทับซอน”
1. การปฏิบัติงานที่สุมเสี่ยงตอผลประโยชนทับซอน
1. การเปนเจาหนาที่ของรัฐ และไดรบั แตงตั้งใหเปนเจาหนาที่เกี่ยวกับผลประโยชนของทางราชการ
แตตนเองมีผลประโยชนสวนตัวเกี่ยวของกับกิจการที่ตนเองจะตองดําเนินการ เชน ตนเองดํา รงตําแหนงที่มี
อํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแกทางราชการ แตไดนําเอาบริษัทหรือหางหุนสวนของตนหรือ
เครือญาติของตนหรือตนเขาไปมีสวนไดสวนเสียในบริษัทหรือหางหุนสวนนั้น เขามารับการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
2. การเปนเจาหนาที่ของรัฐและไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชนของ
ทางราชการ แตไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาหรือเปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนที่เปนคูสัญญาหรือมี
ผลประโยชนเกี่ยวของกับรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
3. การเปนเจาหนาที่ของรัฐและไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชนของ
ทางราชการ แมจะไมไดรับการแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาหรือเปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนนั้น แตไดให
คําแนะนําแกบริษัทหรือหางหุนสวนที่เปนคูสัญญาหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันทํา
ใหรัฐเสียผลประโยชน
4. การเปนเจาหนาที่ของรัฐและไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชนของ
ทางราชการ ใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเปนลักษณะผลประโยชนตางตอบแทน
2. ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย
1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระ
สวนตัวนํารถราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน
2. การใชอํานาจหนาที่ชวยญาติหรือบุคคลอื่นใหเขาทํางาน
3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาที่ของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุป กรณที่จ ะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกั บบริษัทเอกชนเพื่อ ใหไ ดเปรียบในการ
ประมูล
4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนง
หนาที่ ทางราชการรับจางเปนที่ปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รฐั นําเวลาราชการไปทํางานสวนตัว
5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอื่นใด สงผลใหมีการตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชนแกผูใหสินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเขา ทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารง
ตําแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับ
ดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท
8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย
9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน
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10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนที่มิชอบ
11. การซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงินและประโยชนรูปแบบอื่นเพื่อใหไดมา
ซึ่งการเลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม
13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝาย
หนึ่งโดยไมเปนธรรม
14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนของ
ตนเอง หรือผูอื่น
15. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ
ใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาที่ฝายจัดซื้อจัดจางทําสัญญา
ซื้ออุปกรณสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
3. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อใหเกิดความชัดเจน
วาอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิใหประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปนชอบหรือเห็นกงจักรเปนดอกบัว
โดยจะตองนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําตางๆใหชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกลาวนี้ สามารถกระทําไดโดยการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนสมาคม
และสงเสริมใหสมาคมวิชาชีพตางๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนในแตละวิชาชีพ เพื่อนิยามใหหลักเกณฑทางจริยธรรมมีความ
ชัดเจน สมาชิกของแตละกลุมวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได พรอมกับมีบทลงโทษสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตาม
ความชัด เจนเกี่ย วกั บ รายละเอีย ดของหลักเกณฑทางจริย ธรรม หรือ บรรทัดฐานสํา หรับ กํ า กั บ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมือ ง ข า ราชการ และผู เ ชี่ ย วชาญดา นตา งๆเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง
เพราะหลักเกณฑทางจริยธรรมตางๆเหลานี้ เปนแนวทางชี้แนะวาบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ทางดานสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอยางไรอะไรที่ถือเปนพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเปนปญหาผลประโยชนทับ
ซอนเปดโอกาสใหมีการอภิปราย ถกเถียงและสรา งเปนขอตกลงรวมเกี่ยวกับ หลักเกณฑทางจริยธรรมที่พึง
ปฏิบัติ
ประการที่สอง การถายทอด ปลูกฝงหลักเกณฑทางจริยธรรมคุณธรรมสูสมาชิกของสังคม โดย
ผานสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใหมีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจั ด อบรมให แ ก ส มาชิ ก ของสมาคมวิช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจ การอภิ ป รายถกเถี ย ง
เพื่อกอใหเกิดความกระจางในประเด็นที่คลุมเครือนาสงสัย มาตรการดังกลาวนี้ถือเปนการถายทอดและปลูกฝง
สมาชิกของสังคมโดยผานชองทางตางๆ อันจะทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสํา คัญของ
ปญหาผลประโยชนทับซอน รูสึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและหามปรามผูอื่นมิใหกระทําการ
อันเปนผลประโยชนทบั ซอนได สมาชิกไมสามารถอางไดอีกตอไปวาตนทําผิดเพราะไมทราบ ที่สําคัญไมนอยไปกวา
กันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอยางชัดเจนนั้นจะชวยลดปญหาผลประโยชน
ทับซอนหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับไดใหนอยลง
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ประการที่สาม เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of
civil society) โดยการสนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกตอสวนรวม อันจะนําไปสูการรวมตัว
กันจัดตั้งองคกรแบบสมัครใจอยางอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อสวนรวม รวมทั้งสงเสริมสื่อสารมวลชน
ที่เปนอิสระในการดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพตางมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
มีจิตสํานึกที่เสียสละเพื่อสวนรวม และมีการจัดตั้งเปนองคกรที่เขมแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอํานาจตอรองสูง
ดังกลาวนี้จะสามารถถวงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐระดับสูงได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปญหาผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองและขาราชการระดับสูง
ใหนอยลงได
ประการที่ สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้ง แกไขระเบียบขอบัง คับ ตางๆของหนว ยงาน เพื่อให
บทบัญญัติทางกฎหมายใหมีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนไวอยางชัดเจน มีความ
ครอบคลุม การแกไ ขข อกฎหมายและการบังคับ ใชจ ะตอ งมิใหเกิด ความลั ก ลั่น ป ดชอ งโหว ข องกฎหมาย
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายใหมากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษใน
กฎหมายตางๆใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ประการที่หา การปฏิรูปองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามผลประโยชนทับซอน เชน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ นดิ น คณะกรรมการสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแห ง ชาติ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลปกครอง
และศาลยุ ติ ธ รรม โดยจะต องปฏิรู ป องคก รเหลา นี้ใหมี ป ระสิทธิ ภ าพในการทํ า งาน มี บุคลากรที่ มี ความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ
แตงตั้งกรรมการที่เปนอิสระไมถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเปนกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่ชัดเจน
มีเปาหมายในการทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลไดและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน “ผลประโยชนทับซอน”
1. การเตรียมตัวกอนแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ของรัฐ
มีการสํารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐแลวจะเขาขาย
เปนผูมีผลประโยชนทับซอนหรือไม เชน การเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ
การเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหา งหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ การเปนผูรับ
สัมปทานหรือคงถือไว ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ สวน
ทองถิ่น หรือเขา เปนคูสัญ ญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปน
กรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงานหรือ ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้น
นอกจากจะสํา รวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จ ะไดรับ การแตงตั้งใหดํา รงตํา แหนงแลวยัง
ตองสํารวจตรวจสอบคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นดวย วาไดมีการดำเนินกิจการใดๆ อัน
เปนการทําแทนบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลดังกลาวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดวย
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2. การปฏิบัติหนาที่ระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
เจา หนา ที ่ข องรัฐ ผู ที ่ไ ดร ับ การแตง ตั ้ง ใหเ ปน ผู ร ับ ผิด ชอบเกี ่ย วกับ การดํ า เนิน การที ่เ ปน
ผลประโยชนของรัฐ จะตองคอยตรวจสอบตนเองวาอยูในสถานะที่เปนผูมีผลประโยชนทับซอนหรือไม หากรูวา
ตนเองเขาขายเปนผูมีผลประโยชนทับซอนแมแตเพียงเล็กนอย จะตองรายงานเรื่องดังกลาวตอผูบังคับบัญชาที่
มีอํานาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา คูสมรสหรือเครือญาติของเจาหนาที่ของรัฐจะตองไมเขามาเกี่ยวของกับธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขั ดหรือแยงต อประโยชนสวนรวม
หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
3. การดําเนินกิจการหลังจากพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว า ด ว ยการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต มาตรา
๑๐๐ ไดกํา หนดหา มไมใหเจาหนาที่ของรัฐดำเนินกิจการที่เปนการขัดกัน ระหวา ง ผลประโยชนสวนบุคคล
และประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา ๒ ป นับแตเจา หนาที่ของรัฐผูนั้น ไดพน
จากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆ แลว ทั้งนี้การหามดังกลาวไดหามคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ
นั้นดวย
4. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหหรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน
4.๑
หา มมิใ หเ จา หนา ที ่ข องรัฐ ผูใ ดรับ ทรัพ ยส ิน หรือ ประโยชนอื ่น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาซึ่งมีดังนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํา นวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรปู
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการ
รับจากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
4.๒ ของขวัญทั้งหมดที่มีคา ทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้นๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคา
เทาใด
4.3 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
ไมตองรายงาน หรืออาจเก็บเปนของตนเองได ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ เรื่อ งหลักเกณฑการรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอ ื่น ใด โดยธรรมจรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
๔.4 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
4.๕ ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท
และเจา หนาที่มีความจํา เปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนา สว นราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรอื
เจา หนาที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
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4.๖ ถาของขวัญหรือผลประโยชน มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ
เปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาต
ใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงาน
ขณะดํารงตำแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน
4.๗ ถา ในปงบประมาณใดๆ คุณคา ของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ได รับจากผูให
คนเดียวกัน กลุม เดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐
บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
4.๘ ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการ แมจะ
ตางคนตางกลุม เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
4.๙ ของขวัญ และหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับการเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ
(ประชาชนและองคกรเอกชน) ที่ไดอยา งสม่ําเสมอบอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐหรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
4.๑๐ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณ
ใดๆ
5. กรณีที่ตนมีกิจการที่ตองดําเนินการอยูแลว
ตองขอถอนตนออกจากการเปนเจาหนาที่ที่เขาไปเกี่ยวของ
6. การตรวจสอบความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
การตรวจสอบความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง เปนการตรวจสอบวา
ไดมีการคัดเลือก แต งตั้ง หรือมอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ าง โดยมีการพิจารณา
ถึงคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัตกิ ารกอนการแตงตั้งบุคลากรเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง
(๑) ใหเจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานที่จะแตงตั้งใหเปนกรรมการในการจัดซื้อ
จัดจางถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจางทางดานความสัมพันธกันในเชิงบริหารความสัมพันธ
กันในเชิงทุน
(๒) ใหเจา หนา ที่พัส ดุ มีหนังสือสอบถามหรือขอใหบุ คลากรในหนว ยงานที่จ ะแตง ตั้งใหเ ปน
กรรมการ ในการจัดซื้อจัดจางใหคํารับรองยืนยันถึงการไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อ
จัดจางหรือการไดรับผลประโยชนใดอันเนื่องมาจากปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
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บทที่ 5
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน
กรณีศึกษาผลประโยชนทับซอนของกระทรวงมหาดไทย
1. กรณีที่ภรรยาและญาติเปนผูรับเหมา จากการรวบรวมขอมูลพบวา หลายกรณีผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่นไมไดเปนเจาของกิจการเอง แตเปนกิจการของคูสมรสมีทั้งจดทะเบียนไมจดทะเบียน หรือเดิมจด
ทะเบียนแลวมาหยาขาดกัน กอนมาเปนคูสัญญากับองคการปกครอง สวนทองถิ่น หรือเปนของญาติสนิทบิดา
มารดาและพี่นอง บุตร บางกรณีดูเหมือนเปนความจงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอยางเชน กรณีของเทศบาลตําบล ก.
ไดรับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการลอบวางเพลิงที่วาการอําเภอ ข. ซึ่งตํารวจ เผยวามาจาก
ความขัดแยงในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานวาจังหวัดกําลังสอบสวนหาขอเท็จจริงการกลาวหาวาสมาชิก
สภาเทศบาลฝายคานรองวาฝายบริหารมีสวนไดสวนเสียในสัญญาจางกอสรางถนนคูสัญญาเปนพี่นองกัน สวน
ฝายบริหารก็รองวา ภรรยาสมาชิกเทศบาลฝายคานทําสัญญาซื้อขายน้ํามันกับเทศบาลตําบล ก. ซึ่งกรณีนี้อยู
ระหวางการสอบสวนของ คณะกรรมการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติ
2. กรณี ที่ส มาชิ ก สภาและผูบ ริห ารองค ก รปกครองท อ งถิ่ น เป น ผู รั บ เหมาเองหรื อ เป น หุ น ส ว น
การศึก ษาพบว ามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิก สภาเทศบาลและผูบริหารเข า มารับ เหมางานของ
เทศบาล กรณีท่พี บจะมีทั้งที่เขามาโดยตรงในฐานะของหุนสวนเชนกรณีของเทศบาลตําบล ก. ไดทํา สัญญา
วาจางหางหุนสวนจํากัด กอสราง ใหกอสรางสะพานขามคลอง ตําบล ก. โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯ เปน
ผูลงนามซึ่งการกอสรางกําหนดแลวเสร็จ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจาก
การเปนหุนสวนของหา งฯ และลงรับ สมัครเปนสมาชิกสภา และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเมื่อวั นที่ 10
กรกฎาคม 2544 และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเปน หุนสว นผูจัดการหา งแทนตน ซึ่งในกรณีนี้ สํา นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวา ถึงแมจะลาออกจากการเปนหุนสว นผูจัดการก อนวั น เลือกตั้ง แตก็ยัง มี
ฐานะเปนหุนสวนของหางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุน
และหุนสวน ผูจัดการของหางไดทําหลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้งเขามา จึงถือวาเปนคูสัญญากับเทศบาลซึ่งตอง
ถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แมแตเมื่อเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชน
จากบริษัทกอสรา งอยูดี ซึ่งยัง เปนคูสัญญากับ เทศบาล กรณีนี้ชี้ใ หเห็ นถึง ป ญ หาทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งเทศบาลมิไดมีขอหามบุคคลที่เปน คูสัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาเทศบาล จึงทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซอม การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ
หรือใหเชา ทรัพยสินกับองคกรปกครองทองถิ่น นอกจากการเขา เปนผูรับเหมาในโครงการกอสรางตางๆ
ดังกลาวไปแลว ยังพบอีกวาสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหาร อยูในสถานการณความขัดแยงของผลประโยชนได
ในกรณีที่ดําเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณกับองคปกครองทองถิ่น ที่ตนเองเปนสมาชิกเพราะอาจถูก
มองวาหาผลประโยชนจากเทศบาลลักษณะเชนนี้พบเห็นมาก
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กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง คนหลวงใชของหลวง
นายแพทยฐานสิบ ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ถูกรองเรียนวาเปดสถานพยาบาลสวนตัว
(คลินิก) ไดอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการในฐานะแพทยผูตรวจรักษาและสั่งใหงานชันสูตรของโรงพยาบาลทํา
การตรวจเลือดและสิ่งชันสูตรของคนไขที่คลินิกสวนตัว โดยใชวัสดุอุปกรณและนํายาของโรงพยาบาล ตั้งแตป
พ.ศ. 2545-2555 คิดเปนคาใชจายจํานวนเงิน 924,610 บาท นายแพทยฐานสิบ ชี้แจงวาตนเองเปน
เจาของสถานพยาบาล (คลินิก) ไดมอบหมายใหภรรยาเปนผูดูแล สถานพยาบาล (คลินิก) และทําหนาที่สง
เลือดและสิ่งชันสูตรตรวจที่โรงพยาบาล ซึ่งตนเองเปนผูอํานวยการฯ เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน ภรรยาจะเปน
ผูดําเนินการทั้งหมด ประกอบกับมีภาระงานมากจึงไมรวู าโรงพยาบาลไดมีการเรียกเก็บเงินจาก สถานพยาบาล
(คลิ นิก ) ของตนหรือ ไม แตตอมาเมื่ อมี การรองเรียนไดนํา เงินชํา ระคา ส งตรวจเลือ ดและสิ่ง ชั น สู ตรใหแ ก
โรงพยาบาลจํา นวนเงิน 924,610 บาทแลว พฤติการณข องนายแพทย ฐานสิบ ซึ่งเปนผูอํา นวยการ
โรงพยาบาล เปนการไมรักษาชื่อเสียงและเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ฐานกระทําการ
อื่นใดอันไดชื่อวา เปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 และฐานกระทํา การอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรา ยแรง ตามมาตรา 85 (4) แหง
พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ
เรื่อง เท็จเจ็ดรอยบาท
นายบุญมี ขาราชการ ไมไดออกไปปฏิบัติราชการในการออกหนวยเพื่อใหบริการตรวจรักษา
ผูปวยนอกสถานที่แตไดทํา เอกสารรายงานวาตนไดออกไปปฏิบัติราชการและขอเบิกเงินคาตอบแทนในการ
ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และไดรบั เงินคาตอบแทนไปจํานวน 700 บาท โดยที่ไมไดออกไปปฏิบัติงานจริง
เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องรองเรียนในเรื่องดังกลาว นายบุญมี ไดจัดทําเอกสารเปนเท็จนํามาแสดงวาตนไดตรวจ
รักษาผูปวยจํานวนหนึ่งและเปนผูที่บันทึกขอมูลในเอกสารการตรวจรักษาผูปวยดวยลายมือของตนเอง เพื่อ
เปนหลักฐานยืนยันวาตนไดไ ปปฏิบัติงานในวันที่มีการเบิกจายเงินดังกลา วจริง พฤติการณของนายบุญ มี
ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐาน กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตาม
มาตรา 85 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ อนึ่ง
ก.พ. ไดมีมติกําหนดโทษทางวินัยแกขาราชการที่เบิกเบี้ยเลี้ยง คา พาหนะ เดินทาง และเงินอื่นในทํา นอง
เดียวกันเปนเท็จ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 0709.2/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 สรุปวาการใช
สิทธิขอเบิกเงินราชการ เปนเท็จโดยเจตนาทุจริตฉอโกงเงินของทางราชการอยางแนชัดนั้น เปนความผิดวินัย
อยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง จะตองลงโทษวินัยอยางรายแรงตาม ควรแกกรณี
กรณีศึกษาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
เรื่อง การรับผลประโยชนจากการที่ดํารงตําแหนงหนาที่
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1. นาย ก. ตํา แหนง พนักงานสอบสวนคดีพิ เศษ ไดรับ การแต ง ตั้ง เป นกรรมการพนัก งาน
สอบสวนคดีพิเศษ มีหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษที่ 1/2545 มีนาย ข. เปนผูตองหา นาย ข. ไดเขามอบ
ตัวและไดรับการปลอยตัวไปชั่วคราว ดวยหลักประกันเปนเงินสด 100,000 บาท ตอมากรมสอบสวนคดี
พิเศษมีความเห็นสั่งไมฟองนาย ข. และออกเช็คสั่งจาย นาย ข. เพื่อคืนเงินประกันตัวปลอยชั่วคราวจํานวน
100,000 บาท นาย ก. ไดโทรศัพทติดตอไปหานาย ข. อางวาเหตุที่ไดมีการสั่งไมฟองนาย ข. เนื่องมาจาก
การดําเนินการของนาย ก.เอง ใหนาย ข. มาติดตอขอรับเช็คดังกลาว เมื่อนาย ข. เดินทางมารับเช็ค นาย ก.ให
นาย ข. ลงชื่อในเอกสารเพื่อเปนหลักฐานยืนยันวานาย ข.ไดรับเช็คไปแลว โดยที่นาย ก. ไมไดสงมอบเช็คให
นาย ข. แตกลับใหนาย ข. ลงชื่อสลักหลังเช็ค จากนั้นนาย ก.ไดนําเช็คดังกลาวไปเรียกเก็บเงินโอนเขาบัญชีนาย
ก. และถอนเงินจํานวน 100,000 บาท
พฤติกรรมของนาย ก. ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง และไมปฏิบัติหนาที่ราชการ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม เปนเหตุให เสียหายแกราชการอยางรา ยแรง ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 85(1) มาตรา 85(4) และมาตรา 85(7) ประกอบมาตรา
82(1) ลงโทษไลออกจากราชการ
2. นาย จ. ตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กับพวกรวม 3 คน ไดใชความเปนเจาพนักงาน
และอํานาจหนาที่ราชการตามกฎหมาย เขาทําการตรวจสอบรานคาของนาง ช. ที่บริเวณตลาดอําเภอแมสอด
พบสิ้นคาละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา และจะทําการจัดกุมนาง ช. เพื่อดํา เนินคดีตามกฎหมายและ
นาย จ.กับพวกไดเรียกรอง เอาเงินจากนาง ช. จํานวน 100,000 บาท เพื่อแลกกับการไมจับกุมดําเนินคดี
นาง ช. ไมยินยอมมอบเงินใหแ ละไปแจงความรองทุกขที่สถานีตํารวจ เปนเหตุใหนาย จ.กับพวก ถูกจับกุม
ดําเนินคดีในขอหารวมกันพยายามกรรโชกทรัพย
พฤติการณของนาย จ.กับพวก ดังกลาว เปนการกระทําผิดวิ นัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติ
หน า ที่ ร าชการโดยมิ ช อบ หรื อโดยทุ จริ ตอั น เป นเหตุ ใ ห เกิ ด ความเสีย หายตอ ทางราชการหรื อผู อื่ น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 84 และมาตรา 85(1) ลงโทษไลออกจาก
ราชการ
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