
บทที่ 1 

บทนาํ 

    การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาลและเปน

อุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเปนทุจริต

ทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยนเปนการทุจริตที่ซับซอนมาก

ขึ้นตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรมอ่ืน ๆ 

มากมายและสงผลกระทบทางลบในวงกวาง 

    คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้ง

ชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” กําหนดพันธกิจหลักเพื่อสรางวัฒนธรรมการ

ตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร ๖ ดาน ไดแก สรางสังคมที่ไม

ทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานงทางการเมือง ในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนี

การรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทยมีคาดัชนี

การรับรูการทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพื่อใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตางประเทศ  

    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา 

และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 

แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพื้นฐาน สงเสริมและสนับสนุนนโยบายตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล  

กลไกการสงเสริมสนบัสนุนการขับเคลื่อนการปองกันผลประโยชนทับซอน 

เจตนารมณ 

             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาปทุมธานี เขต 2 จัดทําคูมือปองกันผลประโยชนทับซอน

ขึ้นภายใตกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีเจตนาที่จะใหขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม โปรงใส ตรวจสอบได มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเปนขาราชการ  

บทบาทหนาที่ของขาราชการและบุคลากรตามแนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน 

             ขาราชการและบุคลากร มีหนาท่ีในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดประโยชนแกสวนรวมดวยความวิริยะ 

อุตสาหะ ซื่อสัตยสุจริต เปนแบบอยางที่ดี และขณะเดียวกันก็ตองปฏิบัติตน ตามแนวทางการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนดังนี้ 
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1. บุคคลท่ีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ 

             ขาราชการและบุคลากรทุกคนตองปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนอยางเครงครัด 

โดยมีผูบริหารระดับสูง และผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 

2. ขอแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

     2.1 ผูบริหารระดับสูง 

             2.1.1 สรางและรักษาโครงสรางพื้นฐานสําหรับนโยบาย กระบวนงาน ขอตกลง และการฝกอบรม

ตางๆ ที่สอดคลองและสนับสนุนตอการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทบัซอนอยางตอเนื่อง 

             2.1.2 กําหนดนโยบายใหผูใตบังคับบัญชาศึกษาแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย

สุจริต โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนอยางสม่ําเสมอ 

             2.1.3 แสดงภาวะความเปนผูนําที่มีจริยธรรมและเปนตนแบบในการปฏิบัติและใหความชัดเจนกับ

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทบัซอน 

             2.1.4 สงเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทํางานให เอื้อตอการปฏิบัติตามคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน และสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต ยึดม่ันในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

     2.2 ผูบังคบับัญชา 

             2.2.1 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีดวยการปฏิบัติตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

             2.2.2 ดูแลผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได เพื่อ

ปองกันผลประโยชนทับซอนอยางทั่วถึง 

             2.2.3 จัดใหมีองคความรูท่ีเกี่ยวของกับการปองกันผลประโยชนทับซอนและเปดโอกาสใหมีการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรูระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 

     2.3 ขาราชการ 

             2.3.1 ศึกษาทําความเขาใจคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

             2.3.2 มีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

             2.3.3 สนับสนุนและเสริมสรางพฤติกรรมและบรรยากาศการทํางานที่มีความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตยสุจรติ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

การขับเคลื่อนการปองกันผลประโยชนทับซอนขาราชการและบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาปทุมธาน ีเขต 2 

             1. ผูบริหาร กําหนดนโยบายขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพาะการเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 
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             2. จัดทําหรือปรับปรุงกลไกตางๆ ทางดานการบริหารงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตามคูมือการ

ปองกันผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เชน กําหนด

มาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อปองกันการเกิดผลประโยชนทับซอน 

             3. จัดทําสําเนาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนทั้งที่เปนเอกสารและสื่ออ่ืนๆ แจกจายใหกับ

ขาราชการ ลูกจาง และบุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทุกคน และ

จัดเก็บไวในสถานที่ตางๆ ท่ีสามารถไปคนควาหาอานไดงายและสะดวก 

             4. เผยแพรและฝกอบรมทําความเขาใจเก่ียวกับสาระ และวิธีการปฏิบัติตามคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

             5. กําหนดวิธีการรายงานการกระทําผิดและการไตสวนหาขอเท็จจริง 
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บทที่ 2 

ความหมายและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน 

1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 

             คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน” 

“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวม” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการ

กระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 

โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวคือ เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมี

ผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว 

โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดวาจะอยูเฉพาะในรูปของตัวเงิน 

หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชรูปแบบตัวเงินหรือทรัพยสิน 

             สํานักงาน ก.พ. ไดใหนิยามไววา “ผลประโยชนทับซอน” คือ สถานการณหรือการกระทําของบุคคล 

(ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จน

สงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัว

หรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา หรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยาง

ใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชน

สาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวก

พอง 

             ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันของผลประโยชน (Conflict of Interests) คือ สถานการณท่ี

บุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนที่ไววางใจ เชน ทนายความ นักการเมือง ผูบริหารหรือผูอํานวยการของ

บริษัทเอกชน หรือหนวยงานรัฐ เกิดความขัดแยงขึ้นระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนทางวิชาชีพ 

อันสงผลใหเกิดปญหาที่เขาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนกลาง/ไมลําเอียง ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น 

อาจสงผลใหเกิดความไมไววางใจที่มีตอบุคคลผูนั้นวาเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหนงใหอยูในครรลอง

ของคุณธรรมจริยธรรมไดมากนอยเพียงใด 

ภาษาไทย ใชอยู 3 อยาง คือ 

             1. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

             2. ผลประโยชนทับซอน 

             3. ผลประโยชนขัดกัน 

             ความขัดแยง (Conflict) สถานการณที่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม

สามารถตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด 

แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน 
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             ผลประโยชนสวนตน (Private Interest) ผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะ

สนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรม

ตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย 

ผลประโยชนสวนตน มี 2 ประเภท คือ 

             1. ผลประโยชนสวนตนที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) ไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทาน้ัน แตยัง

เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงที่รับจาก

หนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือ

ของแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ 

             2. ผลประโยชนที่ไมเก่ียวกับเงนิ (non-pecuniary) เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว 

หรือกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/

อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ(Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุม

บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน 

             ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยที่เปลี่ยนไปจากเดิมนักการเมือง

และนักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมืองเพื่อใหนักการเมือง

ชวยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง

ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลน

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. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 

             2. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี

แตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทน้ีอยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม

นอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน

อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืนๆ 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 ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาท่ีทั้ง

สองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ

หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะ

อยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอ่ืนๆ ทํา

ไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

             2.เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่ใน

หนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก

หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบาง

กลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่น

คือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับ

หนาท่ีทับซอนได 
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2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก 

   1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ

ผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการรับ

เงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐ

เพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน  

   2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณที่

เจาหนาท่ีของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ที่ทําให

หนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนท่ีปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ

ตนเองในการจัดสรางสํานักงาน  

   3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 

หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

   4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัท

ดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษา

โครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการ

พิจารณาจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยู  

   5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณที่ผูดํารงตําแหนงสาธารณะ

ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป

ซื้อที่ดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไรและ

ขายใหกับรฐั 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 

การนํารถยนตในราชการไปใชเพ่ืองานสวนตัว 

   7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) เชน 

การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ

สาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  

   จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  

จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ี

เขาขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกับปญหา 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) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคมุ ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

             (2) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

หรือดําเนินคดี 

             (3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุน

ในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

             (4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ

เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

อยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด

หรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น  

             เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดํา เนินกิจการตามวรรคหนึ่ ง ให เปนไปตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

             ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวา

การดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

             มาตรา 103 หามมิให เจ าหนาที่ของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากบุคคล 

นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและ

จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

             บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

             มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ

ความรับผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาดวย 
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2. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ได

กําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย

ธรรมจรรยาไว กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมรรยาทที่ปฏิบัติในสังคมนั้น ถาเปนการรับจากญาติซึ่ง

ใหโดยเสนหาจะรับไดตามฐานานุรูป ถาเปนการรับจากบุคคลอ่ืนที่ไมใชญาติ จะตองมีราคาหรือมูลคาในการับ

แตละบุคคลแตละโอกาส ไมเกิน 3,000 บาท 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 

             ขอ 22 เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไม

กระทําการดังตอไปนี้ 

             (1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณาดวย

สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ หรือสื่ออยางอ่ืนหรือดวยวิธีการอ่ืนใด 

             (2) ใช ส่ัง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรใหหรือกระทําใน

ลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรไมวาทางตรงหรือ

ทางออม 

4. ประมวลจริยธรรมของขาราชการพลเรือน  

             ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ บุคคลผูดํารง

ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน

สวนรวมและประเทศชาติมีความเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

และเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการ ของสํานกังานผูตรวจการแผนดิน ดังนี้  

             (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

             (๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ  

             (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน  

             (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  

             (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

             (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

             (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

             (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

             (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
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             ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวม ของ

ประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้  

             (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือ

ผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตาง

จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง  

             (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการ 

ไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  

             (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบ

แคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี ในกรณีมีความเคลือบแคลง

หรือสงสัย ใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอน แลวแจงผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและ

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น  

             (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ 

องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐ ขาราชการตองยึดประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีท่ีมีความ

ขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการ หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อัน

จําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  

             ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการ 

อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตนดังนี้  

             (๑) ไมเรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน หรือญาติ

ของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับ การปฏิบัติ

หนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแก บุคคลทั่วไป  

             (๒) ไมใชตําแหนง หรือการกระทําที่เปนคุณ หรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ  

             (๓) ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือ

บุคคลอ่ืนจะไดรับประโยชนอันมคิวรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

5. นโยบายของรัฐบาล 

             คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เร่ืองมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤตมิชิอบในระบบราชการ ประกอบดวย 

             1. ในกรณีท่ีมีขอรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการ หรือเจาหนาที่ของ

รัฐ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริงเบื้องตน ใหแลวเสร็จภายใน 7 วัน แลวรายงานผล

การพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และใหพิจารณาดําเนินการทาง

วินัยหรือทางอาญาโดยเร็วซึ่งจะตองใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ในระหวางน้ีใหรายงานความคืบหนาในการ

ดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการหรือรัฐมนตรเีจาสังกัด เพื่อทราบเปนระยะตามความเหมาะสม 

                 กรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวามีเหตุนาเชื่อถือ และเปนกรณีที่ทําใหเกิดความเสียหายแก

ราชการหรือทาํใหเกิดความเดอืดรอนแกประชาชน แมผลการตรวจสอบยังไมอาจสรุปความผิดไดชัดเจนถึงขั้น
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ชี้มูลความผิด ใหพิจารณาปรับยายขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐที่เก่ียวของ ไปดํารงตําแหนงอ่ืนเปนการ

ชั่วคราว เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและปองกันการกระทําที่อาจมีผลตอการตรวจสอบโดยเร็ว และ ใน

กรณีท่ีเปนเรื่องรายแรงหรือมีผลกระทบตอความเชื่อมั่นและไววางใจของประชาชน ใหเสนอใหมีการยายหรือ

โดยไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในอัตรากําลังชั่วคราวเปนกรณีพิเศษในสํานักนายกรัฐมนตรี และดําเนินการตาม

มาตรการที่กําหนดขึ้นตามคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแกปญหา

เจาหนาที่ของรัฐที่อยูระหวางการถูกตรวจสอบ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 

พฤษภาคม พ.ศ.2558 หรือคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแกปญหา

เจาหนาท่ีในหนวยงานอื่นของรัฐและการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 

แลวแตกรณ ี

             2. ในกรณีที่ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวพบวา มีหลักฐานควรเชื่อไดวา สามารถสรุปความผิดได

ชัดเจนถึงข้ันชี้มูลความผิด ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการทางวินัยตอขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐท่ี

เกี่ยวของอยางเด็ดขาดโดยเร็ว และใหรายงานหัวหนาสวนราชการและรัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อทราบความ

คืบหนาและเรงรัดการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น

ออกจากราชการไวกอนหรืออกจากตําแหนงก็ไดตามความจําเปนและเหมาะสมและในกรณีที่พบวามีความ

เก่ียวของกับการกระทําผิดทางอาญาดวย ใหสงเรื่องใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณา

ดําเนินคดีโดยทันที 

                 กระบวนการพิจารณาดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบท่ี

เก่ียวของตามปกติ แตใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วโดยพิจารณาจัดลําดับตามความสําคัญ ความสนใจ

ของประชาชน และมูลคาความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

                 ในกรณีที่เปนการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือเปนความผิดทางวินัยอยาง

รายแรง แตไมถึงขั้นใหปลดออกจากราชการหรือไลออกจากราชการ ใหสวนราชการตนสังกัดดําเนินการปรับ

ยายจากตําแหนงเดิม และหามปรับยายกลับไปดํารงตําแหนงหนาที่ในลักษณะเดิมหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

สูงขึ้นภายในเวลา 3 ป นับแตวันท่ีมีการลงโทษทางวินยั 

             3. การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ทําใหการปฏิบัติราชการ

เกิดความลาชาหรือไมมีประสิทธิภาพซึ่งทําใหเกิดความเสียหายแกราชการ หรือทําใหเกิดความเดือดรอนแก

ประชาชน ใหถือเปนกรณีที่ตองพิจารณาใหมีการยายหรือโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามขอ 1 วรรคสอง

ดวย 

             4. ใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของพิจารณาจัดใหมีมาตรการคุมครองพยาน หรือผูใหขอมูลหรือ

เบาะแสในการตรวจสอบอยางเหมาะสมเพื่อใหการไดรับขอมูลและหลักฐานในการดําเนินการตอผูมีสวน

เก่ียวของในการทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

                 ในกรณีท่ีตรวจสอบพบวามีการจงใจใหขอมูลเพื่อใสรายหรือบิดเบือนขอมูลเพื่อใหมีการ

ดําเนินการที่เปนผลรายตอบุคคลอ่ืน ใหพิจารณาดําเนินการลงโทษบุคคลดังกลาวอยางเด็ดขาดดวย 
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             5. ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของยึดถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑนี้โดยเครงครัด ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

6. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

             รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายแกผูบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 

ผูบริหารสวนภูมิภาค และขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ ประกอบดวย นโยบายทั่วไป 17 

เรื่อง นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา 4 เรื่อง นโยบายเฉพาะ 4 เรื่อง 

             นโยบายดานการปราบปรามการทุจริต 

             1. หามมิใหมีการซื้อขายตําแหนง หรือเรยีกรับเงนิเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน การโยกยาย หรือ

ผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 

             2. หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาดหากพบขอมูล 

                 2.1 ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง 

                 2.2 ทําการตรวจสอบชองวางที่ทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทําการแกไข 

                 2.3 ปรบัปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคมุเพื่อไมใหเกิดการทุจริตข้ึนอีก 

             3. ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชาหนวยงานตามลําดับ

ชั้นตองมีสวนรบัผิดชอบดวยฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว 
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บทที่ 4 

แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน “ผลประโยชนทับซอน” 

1. การปฏิบัติงานที่สุมเสี่ยงตอผลประโยชนทับซอน 

             1. การเปนเจาหนาท่ีของรัฐ และไดรบัแตงตั้งใหเปนเจาหนาท่ีเก่ียวกับผลประโยชนของทางราชการ 

แตตนเองมีผลประโยชนสวนตัวเก่ียวของกับกิจการที่ตนเองจะตองดําเนินการ เชน ตนเองดํารงตําแหนงที่มี

อํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางใหแกทางราชการ แตไดนําเอาบริษัทหรือหางหุนสวนของตนหรือ

เครือญาติของตนหรือตนเขาไปมีสวนไดสวนเสียในบริษัทหรือหางหุนสวนนั้น เขามารับการจัดซื้อจัดจาง เปนตน 

             2. การเปนเจาหนาท่ีของรัฐและไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับผลประโยชนของ

ทางราชการ แตไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาหรือเปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนที่เปนคูสัญญาหรือมี

ผลประโยชนเก่ียวของกับรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

             3. การเปนเจาหนาท่ีของรัฐและไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับผลประโยชนของ

ทางราชการ แมจะไมไดรับการแตงต้ังใหเปนที่ปรึกษาหรือเปนตัวแทนของบริษัทหรือหางหุนสวนนั้น แตไดให

คําแนะนําแกบรษิัทหรือหางหุนสวนที่เปนคูสัญญาหรือมีผลประโยชนเก่ียวของกับรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันทํา

ใหรัฐเสียผลประโยชน 

             4. การเปนเจาหนาท่ีของรัฐและไดรับแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับผลประโยชนของ

ทางราชการ ใหสิทธิพิเศษแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเปนลักษณะผลประโยชนตางตอบแทน 

2. ตัวอยางพฤติกรรมผลประโยชนทับซอนที่พบเห็นบอย  

             1. การนําทรัพยสินของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว เชน ใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระ

สวนตัวนํารถราชการไปใชในธุระสวนตัว เปนตน 

             2. การใชอํานาจหนาท่ีชวยญาติหรือบุคคลอ่ืนใหเขาทํางาน 

             3. การใชขอมูลของหนวยงานเพื่อแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือพวกพอง เจาหนาที่ของรัฐทราบ

มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณที่จะใชในการประมูลแลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อใหไดเปรียบในการ

ประมูล 

             4. การรับงานนอกแลวกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของตน เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตําแหนง

หนาท่ี ทางราชการรบัจางเปนท่ีปรึกษาโครงการใหบริษัทเอกชน เจาหนาที่รฐันําเวลาราชการไปทํางานสวนตัว 

             5. การนําบุคคลากรของหนวยงานมาใชเพื่อประโยชนสวนตน 

             6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชนอื่นใด สงผลใหมีการตัดสินใจท่ีเอ้ือ

ประโยชนแกผูใหสินบนหรือบุคคลอ่ืน 

             7. การเขาทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใชความรู ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารง

ตําแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง เชน เคยทํางานเปนผูบริหารหนวยงานกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคม แลวไปทํางานในบริษัทผูใหบริการโทรศัพท 

             8. การลัดคิวใหกับผูใชบริการที่คุนเคย  

             9. การสงเสริมหรือสนับสนุนใหผูรวมงานแสวงหาประโยชนสวนตน 
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             10. การใหของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความกาวหนา หรือหวังผลประโยชนท่ีมิชอบ 

             11. การซื้อขายตําแหนง การจายผลประโยชนทั้งที่เปนตัวเงนิและประโยชนรูปแบบอ่ืนเพื่อใหไดมา

ซึ่งการเลื่อนระดับ ตําแหนง หรือความดีความชอบพิเศษ 

             12. การเพิกเฉยตอการรักษาผลประโยชนสวนรวม 

             13. การเรียกรองผลตอบแทนจากการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝาย

หนึ่งโดยไมเปนธรรม 

             14. การที่มีหนาที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แลวเขามีสวนไดเสียเพื่อประโยชนของ

ตนเอง หรือผูอื่น 

             15. การใชตําแหนงหนาที่หาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เชน เจาหนาที่ของรัฐ 

ใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัทของตนหรือครอบครัวไดงานรับเหมาของรัฐ เจาหนาท่ีฝายจัดซื้อจัดจางทําสัญญา

ซื้ออุปกรณสํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

3. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

  ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อใหเกิดความชัดเจน
วาอะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิใหประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเปนชอบหรือเห็นกงจักรเปนดอกบัว               
โดยจะตองนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําตางๆใหชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกลาวนี้ สามารถกระทําไดโดยการสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเปนสมาคม
และสงเสริมใหสมาคมวิชาชีพตางๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนในแตละวิชาชีพ เพื่อนิยามใหหลักเกณฑทางจริยธรรมมีความ
ชัดเจน สมาชิกของแตละกลุมวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได พรอมกับมีบทลงโทษสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตาม  

  ความชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง ขาราชการ และผูเชี่ยวชาญดานตางๆเปนสิ่ง ท่ีมีความสําคัญอยางย่ิง  
เพราะหลักเกณฑทางจริยธรรมตางๆเหลานี้ เปนแนวทางชี้แนะวาบุคคลที่มีตําแหนงหนาที่ทางดานสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอยางไรอะไรที่ถือเปนพฤติกรรมท่ีควรหลกีเลี่ยงเนื่องจากเปนปญหาผลประโยชนทับ
ซอนเปดโอกาสใหมีการอภิปราย ถกเถียงและสรางเปนขอตกลงรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑทางจริยธรรมที่พึง
ปฏิบัต ิ

  ประการที่สอง การถายทอด ปลูกฝงหลักเกณฑทางจริยธรรมคุณธรรมสูสมาชิกของสังคม โดย
ผานสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อใหมีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การจัดอบรมใหแกสมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ การอภิปรายถกเถียง 
เพื่อกอใหเกิดความกระจางในประเด็นที่คลุมเครือนาสงสัย มาตรการดังกลาวนี้ถือเปนการถายทอดและปลูกฝง
สมาชิกของสังคมโดยผานชองทางตางๆ อันจะทําใหสมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาผลประโยชนทับซอน รูสึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและหามปรามผูอ่ืนมิใหกระทําการ
อันเปนผลประโยชนทบัซอนได สมาชิกไมสามารถอางไดอีกตอไปวาตนทําผิดเพราะไมทราบ ที่สําคัญไมนอยไปกวา
กันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผูที่มีความผิดเก่ียวกับวินัยอยางชัดเจนนั้นจะชวยลดปญหาผลประโยชน
ทับซอนหรือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและไมสามารถยอมรับไดใหนอยลง 
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   ประการที่สาม เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of 
civil society) โดยการสนับสนุนใหประชาชนมีสิทธิ เสรภีาพ มีจิตสํานึกตอสวนรวม อันจะนําไปสูการรวมตัว
กันจัดตั้งองคกรแบบสมัครใจอยางอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อสวนรวม รวมท้ังสงเสริมสื่อสารมวลชน 
ที่เปนอิสระในการดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพตางมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
มีจิตสํานึกท่ีเสียสละเพ่ือสวนรวม และมีการจัดตั้งเปนองคกรท่ีเขมแข็งซึ่งภาคประชาสังคมท่ีมีอํานาจตอรองสูง
ดังกลาวนี้จะสามารถถวงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจาหนาที่รัฐระดับสูงได
อยางมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับย้ังปญหาผลประโยชนทับซอนของนักการเมืองและขาราชการระดับสูง
ใหนอยลงได 
            ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแกไขระเบียบขอบังคับตางๆของหนวยงาน เพื่อให
บทบัญญัติทางกฎหมายใหมีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชนทับซอนไวอยางชัดเจน มีความ
ครอบคลุม การแกไขขอกฎหมายและการบังคับใชจะตองมิใหเกิดความลักลั่น ปดชองโหวของกฎหมาย 
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีใหเกิดความเปนธรรมแกทุกฝายใหมากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษใน
กฎหมายตางๆใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
   ประการที่หา การปฏิรูปองคกรอิสระที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามผลประโยชนทับซอน เชน 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              
และศาลยุติธรรม โดยจะตองปฏิรูปองคกรเหลานี้ใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและ
แตงต้ังกรรมการที่เปนอิสระไมถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเปนกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่ชัดเจน 
มีเปาหมายในการทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลไดและมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4. แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกัน “ผลประโยชนทับซอน”  
            1. การเตรียมตัวกอนแตงตั้งใหเปนเจาหนาที่ของรฐั 
      มีการสํารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะไดรับแตงตั้งเปนเจาหนาที่ของรัฐแลวจะเขาขาย
เปนผูมีผลประโยชนทับซอนหรือไม เชน การเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐ    
การเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ การเปนผูรับ
สัมปทานหรือคงถือไว ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ สวน
ทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น  
อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง
หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว การเขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปน
กรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงานหรือ ลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลควบคุม หรือ
ตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแยงตอ
ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้น 
      นอกจากจะสํารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแลวย ัง
ตองสํารวจตรวจสอบคูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นดวย วาไดมีการดำเนินกิจการใดๆ อัน
เปนการทําแทนบุคคลนั้นในขณะท ี่บ ุคคลดังกลาวไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงดวย 
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            2. การปฏิบัติหนาท่ีระหวางท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

                เจ าหนาที ่ของร ัฐผู ที ่ได ร ับการแตงตั ้งใหเปนผู ร ับผิดชอบเกี ่ยวก ับการดําเน ินการที่เป น

ผลประโยชนของรัฐ จะตองคอยตรวจสอบตนเองวาอยูในสถานะที่เปนผูมีผลประโยชนทับซอนหรือไม หากรูวา

ตนเองเขาขายเปนผูมีผลประโยชนทับซอนแมแตเพียงเล็กนอย จะตองรายงานเรื่องดังกลาวตอผูบังคับบัญชาท่ี

มีอํานาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา คูสมรสหรือเครอืญาติของเจาหนาที่ของรัฐจะตองไมเขามาเกี่ยวของกับธุรกิจ

ของเอกชน ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม      

หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น 

            3. การดําเนินกิจการหลังจากพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

                กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา 

๑๐๐ ไดกําหนดหามไมใหเจาหนาที่ของรัฐดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง ผลประโยชนสวนบุคคล

และประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา ๒ ป นับแตเจาหนาที่ของรัฐผู น ั้นไดพน

จากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆ แลว ทั้งนี้การหามดังกลาวไดหามคูสมรสของเจาหน าท่ีของร ัฐ

นั้นดวย 

            4. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการใหหรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน 

                4.๑ หามมิใหเจ าหนาที ่ของร ัฐผ ู ใดร ับทรัพย ส ินหรือประโยชนอื ่นใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาซึ่งมีดังน้ี  
                        (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนท ี่เหมาะสม 
ตามฐานานุรปู  
                        (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการ
รับจากแตละบุคคลแตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  
                        (๓) รบัทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

                4.๒ ของขวัญท ั้งหมดท ี่ม ีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้นๆ เปนทรพัยสินขององค กรไมวาจะมีราคา
เท าใด 

               4.3 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท  
ไมตองรายงาน หรืออาจเก็บเปนของตนเองได ท้ังนี้เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา      
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

      ๔.4 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หน วยงานและลงทะเบียนไว 

      4.๕ ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหน าส วนราชการตัดสินวาสมควรให ข าราชการหร อื 
เจ าหน าท่ีของรัฐคนนั้นๆ 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 ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคาของของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผู ให          
คนเดียวกัน กลุ มเดียวกัน หรือผ ูให มีความสัมพันธ กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ 
บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต ละอยางที่ได รับ 

      4.๘ ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการ แมจะ    
ตางคนตางกลุม เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐  บาท 
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต ละอยางนั้น 

      4.๙ ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับการเพื่อเปนการขอบคุณจากผู รับบริการ 
(ประชาชนและองค กรเอกชน) ที่ได อย างสม่ําเสมอบอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐหรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ 
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 
      4.๑๐ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณ

ใดๆ 

            5. กรณีท่ีตนมีกิจการที่ตองดําเนินการอยูแลว 

                ตองขอถอนตนออกจากการเปนเจาหนาท่ีที่เขาไปเก่ียวของ    

            6. การตรวจสอบความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 

                การตรวจสอบความเหมาะสมของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง เปนการตรวจสอบวา      

ไดมีการคัดเลือก แตงตั้ง หรือมอบหมายงานแกผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง โดยมีการพิจารณา         

ถึงคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัตกิารกอนการแตงตั้งบุคลากรเปนกรรมการจัดซื้อจัดจาง 

       (๑) ใหเจาหนาท่ีพัสดุ ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานท่ีจะแตงต้ังใหเปนกรรมการในการจัดซื้อ    

จัดจางถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจางทางดานความสัมพันธกันในเชิงบริหารความสัมพันธ

กันในเชิงทุน 

       (๒) ใหเจาหนาที่พัสดุ มีหนังสือสอบถามหรือขอใหบุคลากรในหนวยงานที่จะแตงตั้งใหเปน

กรรมการ ในการจัดซื้อจัดจางใหคํารับรองยืนยันถึงการไมมีความเกี่ยวของสัมพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อ

จัดจางหรือการไดรับผลประโยชนใดอันเนื่องมาจากปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง 
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บทที่ 5 

กรณีศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน 

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. กรณีท่ีสมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูรับเหมาเองหรือเปนหุนสวน 

การศึกษาพบวามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหารเขามารับเหมางานของ

เทศบาล กรณีที่พบจะมีท้ังที่เขามาโดยตรงในฐานะของหุนสวนเชนกรณีของเทศบาลตําบล ก. ไดทําสัญญา

วาจางหางหุนสวนจํากัด กอสราง ใหกอสรางสะพานขามคลอง ตําบล ก. โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯ เปน

ผูลงนามซึ่งการกอสรางกําหนดแลวเสร็จ ภายในวันท่ี 6 สิงหาคม 2544 ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจาก

การเปนหุนสวนของหางฯ และลงรับสมัครเปนสมาชิกสภา และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 

กรกฎาคม 2544 และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการหางแทนตน ซึ่งในกรณีนี้สํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยวา ถึงแมจะลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการกอนวันเลือกตั้ง แตก็ยังมี 

ฐานะเปนหุนสวนของหางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุน

และหุนสวน ผูจัดการของหางไดทําหลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้งเขามา จึงถือวาเปนคูสัญญากับเทศบาลซึ่งตอง

ถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แมแตเมื่อเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชน

จากบริษัทกอสรางอยูดี ซึ่งยังเปนคูสัญญากับเทศบาล กรณีนี้ชี้ใหเห็นถึงปญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งเทศบาลมิไดมีขอหามบุคคลที่เปน คูสัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาเทศบาล จึงทําใหรัฐตองสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซอม การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ

หรือใหเชาทรัพยสินกับองคกรปกครองทองถิ่น นอกจากการเขาเปนผูรับเหมาในโครงการกอสรางตางๆ 

ดังกลาวไปแลว ยังพบอีกวาสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหาร อยูในสถานการณความขัดแยงของผลประโยชนได 

ในกรณีที่ดําเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณกับองคปกครองทองถิ่น ที่ตนเองเปนสมาชิกเพราะอาจถูก

มองวาหาผลประโยชนจากเทศบาลลักษณะเชนนี้พบเห็นมาก 
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กรณีศึกษากระทรวงสาธารณสุข 

            เรื่อง คนหลวงใชของหลวง 

                   นายแพทยฐานสิบ ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ถูกรองเรยีนวาเปดสถานพยาบาลสวนตัว 

(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

ผูดําเนินการท้ังหมด ประกอบกับมีภาระงานมากจึงไมรูวาโรงพยาบาลไดมีการเรียกเก็บเงินจาก สถานพยาบาล 

(คลินิก) ของตนหรือไม แตตอมาเมื่อมีการรองเรียนไดนําเงินชําระคาสงตรวจเลือดและสิ่งชันสูตรใหแก

โรงพยาบาลจํานวนเงิน 924,610 บาทแลว พฤติการณของนายแพทยฐานสิบ ซึ่งเปนผูอํานวยการ

โรงพยาบาล เปนการไมรักษาชื่อเสียงและเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ราชการ ฐานกระทําการ

อ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 98 วรรคสอง แหง พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 133 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 และฐานกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตามมาตรา 85 (4) แหง

พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรอืน พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ 

            เรื่อง เท็จเจ็ดรอยบาท 

                   นายบุญมี ขาราชการ ไมไดออกไปปฏิบัติราชการในการออกหนวยเพื่อใหบริการตรวจรักษา

ผูปวยนอกสถานที่แตไดทําเอกสารรายงานวาตนไดออกไปปฏิบัติราชการและขอเบิกเงินคาตอบแทนในการ

ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และไดรบัเงินคาตอบแทนไปจํานวน 700 บาท โดยที่ไมไดออกไปปฏิบัติงานจริง 

เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องรองเรยีนในเรื่องดังกลาว นายบุญมี ไดจัดทําเอกสารเปนเท็จนํามาแสดงวาตนไดตรวจ

รักษาผูปวยจํานวนหนึ่งและเปนผูที่บันทึกขอมูลในเอกสารการตรวจรักษาผูปวยดวยลายมือของตนเอง เพื่อ

เปนหลักฐานยืนยันวาตนไดไปปฏิบัติงานในวันที่มีการเบิกจายเงินดังกลาวจริง พฤติการณของนายบุญมี

ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐาน กระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง ตาม

มาตรา 85 (4) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ อนึ่ง 

ก.พ. ไดมีมติกําหนดโทษทางวินัยแกขาราชการท่ีเบิกเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ เดินทาง และเงินอื่นในทํานอง

เดียวกันเปนเท็จ ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ท่ี นร 0709.2/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 สรุปวาการใช

สิทธิขอเบิกเงินราชการ เปนเท็จโดยเจตนาทุจริตฉอโกงเงินของทางราชการอยางแนชัดนั้น เปนความผิดวินัย 

อยางรายแรง ฐานประพฤติชั่วอยางรายแรง จะตองลงโทษวินัยอยางรายแรงตาม ควรแกกรณี 

กรณีศึกษาของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

            เรื่อง การรับผลประโยชนจากการที่ดํารงตาํแหนงหนาที่ 
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                   1. นาย ก. ตําแหนงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการพนักงาน

สอบสวนคดีพิเศษ มีหนาที่สืบสวนสอบสวนคดีพิเศษท่ี 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 โดยท่ีนาย 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 และไมปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง 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. ท่ีบริเวณตลาดอําเภอแมสอด 

พบสิ้นคาละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา และจะทําการจัดกุมนาง ช. เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและ 

นาย จ.กับพวกไดเรียกรอง เอาเงินจากนาง ช. จํานวน 100,000 บาท เพื่อแลกกับการไมจับกุมดําเนินคด ี

นาง ช. ไมยินยอมมอบเงินใหและไปแจงความรองทุกขท่ีสถานีตํารวจ เปนเหตุใหนาย จ.กับพวก ถูกจับกุม

ดําเนินคดีในขอหารวมกันพยายามกรรโชกทรัพย 

                       พฤติการณของนาย จ.กับพวก ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติ

หนาที่ราชการโดยมิชอบ หรือโดยทุจริตอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตอทางราชการหรือผูอื่น ตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 84 และมาตรา 85(1) ลงโทษไลออกจาก

ราชการ                   
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