ประกาศเทศบาลตำบลปาติ้ว
เรื่อง ประกาศใชคูมือการปฏิบัติงานเพื่อป!องกันผลประโยชน%ทับซอน
ของเทศบาลตำบลตำบลปาติ้ว
*******************
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผู ใชอำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งดำเนินการแกไขป1ญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและ
รับรู ถึงสาเหตุของป1ญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งป1ญหาการทุจริต คอรัปชั่น อันเปนป1ญหาของสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของป1ญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบ
โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดยมุ งเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีส วนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ
เฝAาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได
เทศบาลตำบลปDาติ้ว อำเภอปDาติ้ว จังหวัดยโสธร ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดำเนินการ
จัดทำคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปAองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตำบลปDาติ้วขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
พิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย
(นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลปDาติ้ว
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เทศบาลตำบลปาติ้ว
อำเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร

คำนำ
เทศบาลตำบลปDาติ้ว ไดใหความสำคัญกับการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย
ของรัฐบาลภายใตการนำของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดใหความสำคัญกับการผลักดันใหการปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยการแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสรางระบบ
คุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปAองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาที่ในหนวยงาน เทศบาลตำบลปDาติ้วเล็งเห็นถึงความสำคัญของงการจัดทำคูมือการปAองกันผลประโยชน
ทับซอนเลมนี้ขึ้น
เทศบาลตำบลปDาติ้ว หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือคูมือการปAองกันผลประโยชนทับซอนเลมนี้
จะเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกพนักงานและลูกจางใหเกิดความตระหนักรูถึงป1ญหาใน
เรื่องดังกลาว รวมทั้งเปนขอมูลใหผู สนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมรณรงคสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมที่สุจริต โปรงใส และเปนสังคมที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนา เปนสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป
เทศบาลตำบลปDาติ้ว
อำเภอปDาติ้ว จังหวัดยโสธร

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน

๑

บทที่ ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปAองกันผลประโยชนทับซอน

๘

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อปAองกันผลประโยชนทับซอนและตัวอยางเรื่องผลประโยชนทับซอน

๑๒

๑
บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนความหมายของผลประโยชนทับซอน
(Conflict of Interests)
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมหรือ
ผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเป+น
หลัก ซึ่งถือเป+นความผิดเชิงจริยธรรมและเป+นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสูการทุจริตสำนักงาน ก.พ. ไดนิยาม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง
สถานการณหรื อการกระทำที่ บุ คคลไมวาจะเป+น นั กการเมื องขาราชการ พนักงานบริ ษั ท หรือผู บริ การมี
ผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงหนาที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ใน
ตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป+น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเป+นความผิด ตัวอยางการกระทำดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลให
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเป+นหลักไดสงผลเสียหายใหเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐที่ต องคำนึงถึง
ประโยชนสาธารณะ แตทำหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเป+น
หลักความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกัน ไมลงรอยเป+นเหตุการณอันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไมสามารถ
ตัดสินใจกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชนผลประโยชนสวนตัว(Private Interest)เป+นผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามี
คุณคาที่จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุ มที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเป+นสิ่งจูงใจให
คนเรามีพฤติกรรมตาง ๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลายผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ
(Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุ มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยัง
หมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนเจาหนาที่ของรัฐควรมี
จิตสำนึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนเสมอ
ตัวอย/างพฤติกรรมที่เขาข/ายผลประโยชนทับซอนหรือเขาข/ายความขัดแยงระหว/างผลประโยชน
ส/วนตนและผลประโยชนส/วนรวมที่ส/งผลกระทบอย/างรุนแรงต/อสังคมไทย ไดแก/
๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอำนาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอำนาจหนาที่ทำให
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทำงาน
๒. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เป+นเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผู
มาเสียภาษีหรือเป+นเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับของกำนัลจากรานคา
๓. ใชอิทธิพล เป+นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เป+นคุณแกฝRาย
ใดฝRายหนึ่งอยางไมเป+นธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่ อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของ
ราชการทำงานสวนตัว

๒
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เป+นการทำขอมูลลับของทางราชการไมเปUดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
เป+นประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่น ๆ หรือนำไปเปUดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหาประโยชน
จากขอมูลเหลานั้น
๖. การทำงานพิเศษ เชน เป+นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทำงานอยู
๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผูอื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล
จากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
อ ง ค ก ร ส า ก ล Organization for Economic Cooperation and Development น ิ ย า ม
ผลประโยชน ทั บ ซอน Conflict of Interest เปB น ความทั บ ซอนระหว/ า งผลประโยชน ส/ ว นตั ว และ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลต/อการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็นเป+นพบประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแตจริง ๆ อาจไมมีก็ไดถาจัดการ
ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชน
ทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทำให
คนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เป+นไปได ผลประโยชนสวนตนที่มีในปXจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชน
สาธารณะไดในอนาคตหนาที่ทับซอนหรือผลประโยชนเบียดซอนกัน มี๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เป+นเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเป+นคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปXญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปZองกันปXญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมี
ปXญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทำงาน
บางอยางที่คนอื่น ๆ ทำไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปXญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนำมาใชประโยชนแกการทำบทบาท
หนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/
อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเป+นปXญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหนาที่ตองเป+นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ
นำมาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ปกปZองผลประโยชนสาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเป+นหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแต
ละบุคคลอยางเป+นกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ
ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย

๓
๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปUดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปUดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตาง ๆ
เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตำแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปUดเผย
ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถื อเป+น ขั้นตอนแรกของการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปUดเผยทั่วหนา จะทำใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่น
แกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
๓. สงเสริ มความรั บ ผิ ด ชอบสวนบุ ค คลและปฏิ บั ติ ต นเป+ น แบบอยาง การแกปX ญ หาหรื อ จั ด การ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป+นมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ
จัดการตองอาศัยขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกร ฝRายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ต องจัดการกับเรื่อง
สวนตน เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทำไดและผูบริหารก็ตองเป+นแบบอยางดวย
๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัย
วิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนำและการฝ`กอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติรวมถึง การใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทำงาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปUดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจ
ในการเปUดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทำงาน
- ปZองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปUดเผยเพื่อมิใหมีผูนำไปใช
ในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที ่ ม ี ส วนรวมในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเป+นเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไป
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำใหเจาหนาที่ถือวาเป+นความรับผิดของตนเองที่
จะตองทำตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอนกรอบการทำงานนี้เป+นวิธีการ
กวางๆ ไมจำกัดอยู กับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนำไปพัฒนาเป+นรูปแบบการจัดการตาม
บริ บ ทขององคกรและกฎหมายได๖ ขั ้ น ตอน สำหรั บ การพั ฒ นาและการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปXญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดำเนินการเป+นแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความ
มุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน

๔
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
รายละเอียดแต/ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการ
เกิดผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปZาหมายสำคัญคือ องคกรตองรู วาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เป+นไปไดเพื่ อ
ปZองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุม
และทำใหเจาหนาที่รูสึกเป+นเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน
หนี้)ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคการอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำงานเสริม ความเป+นอริ/การแขงขันกับคน
อื่น/กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัด
จางการตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต
การใหบริการที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความ
สนใจเป+นพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนัก
ของผู บริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน
ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองคกร และยังตองทำใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น
และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป+นไปได)
- เปUดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรู อยาง
ตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร
การใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถ
เขาถึงนโยบาย และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปUดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหาร
เองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู มีตำแหนงหนาที่ต างกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เป+นจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอการ

๕
รวมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย
อำนาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป+นตน
- นอกจากการใหความรู แลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและ
ความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปZองกันปXญหาที่เกิดขึ้นตอไป
๔) ดำเนินการเป+นแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จำเป+นตองอาศัยความทุมเทของ
ผู ที่อยู ในตำแหนงระดับ บริห าร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็ ง ขั น
สนับสนุนใหเจาหนาที่เ ปU ดเผยผลประโยชนทั บซอน และใหความชวยเหลื อแกไข ผู บริหารมีความสำคั ญ
เนื่องจากเจาหนาที่มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง
(๑) พิจารณาวามีข อมูลเพียงพอที่จะชี้ว าหนวยงานมีปXญหาผลประโยชนทับ ซอน
หรือไม
(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ
และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ
(๓) พิจารณาปXจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหนงหนาที่ของเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไม
สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผู มีส วนไดเสียรับรู เป+นตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็
เลวรายไมแพกัน
- การทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเป+นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุด
เสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปZองกัน ไมวาเป+นเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจ
หนาที่เพื่อผลประโยชนและตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผล
ที่ตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะ
อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญา
ดวย
- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมี
สวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงละรวมกันพัฒนากลไกปZองกันแกไขปXญหา ขอรับฟXงความเห็นตอรางนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธี
เหลานี้จะทำใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ใน
การรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผู มีส วนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดย
สอบถามขอมูลจากผู ใชระบบ และผู มีส วนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทำงานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรู สึกเป+นเจาของและความรวมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเป+นการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่น

๖
ในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่
บทบาทสำคั ญ ของการบริ ห ารผู บริ ห ารระดั บ ลางมี บ ทบาทสำคั ญ ตอกระบวนการเปU ด เผยขอมู ล
สาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเป+น
อุปสรรคในการรายงานของผูเปUดเผย ผูอำนวยการจะเป+นผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของ
กับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการ
กระทำผิดและภาวะผูนำเรื่องสำคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทำงาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณ
การตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตาง ๆ ผูอำนวยการและเจาหนาที่ต องไม
คุกคามหรือทำใหผูเปUดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเป+นเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปZองและรักษา
ความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปUดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปUดเผยใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเป+นความลับ
ซึ่งเป+นปXจจัยที่สำคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่เปUดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป+นสิ่งสำคัญที่
ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปZองกันผูตอตานเทาที่จะทำได
บทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปUดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปUดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปUดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองที่ทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทำงานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุ มครองจริยธรรม เพื่อให
แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปZองกันพยานที่ดี
- ปกปZองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปUดเผยที่เป+นหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝRายที่เกี่ยวของผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคล
ที่ตอตานการเปUดเผย และเจาหนาที่โดยใหคำปรึกษาแนะนำลูกนองไมใหทำผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการ
กระทำผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยาง
ยุติธรรมเป+นกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทำใหผูเปUดเผย
มั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเป+นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปUดเผยและผลที่
เกิดจากการเปUดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปUดเผยจะตองเป+นเอกสารที่สมบูรณหากมีการรายงานดวยวาจาจะตอง
สรุปรายละเอียดเป+นเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทำใด ๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอ
การตรวจสอบหรือทำใหผูอื่นรับรูไดวาทำเพื่อประโยชนสวนตนหรือทำใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบการ
พัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุนจัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสำคัญ
และผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปUดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทำไมตองเปUดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อ
ขาราชการเปUดเผยการกระทำผิดจัดใหมีการฝ`กอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแกขาราชการหรือเมื่อ
ขาราชการไดเลื่อนตำแหนงเป+นหัวหนา/ผู บริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝ`กอบรมทักษะเฉพาะในการรับ ขอ
รองเรียน การรายงาน การเปUดเผย และจัดการกับการเปUดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปZอง
คุมครองพยานเปZาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี

๗
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปZองคุ มครองผู เปUดเผยขอมูล มีนโยบาย
และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปUดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไมเป+นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน เพื่อลดการรายงานและการรับรู ที่ผิดพลาดใหคำปรึกษาการเปUดเผย
พฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมาะสมและปกปZองการตอตานที่จะมีตอผูเปUดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปUดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร
- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปUดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝ`กอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปUดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เป+นไปอยางมีประสิทธิภาพ

๘
บทที่ ๒
มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการปNองกันผลประโยชน ทับซอน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว/าดวยการปNองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เป+นคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เป+นเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป+นหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเป+นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เป+นเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเป+นคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
สวนทองถิ่นอันมีลักษณะเป+นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเป+นหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเป+นคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเป+นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู นั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเป+นเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเป+นไปตามที่
คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให
นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคู สมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดำเนิน
กิจการของคูสมรสดังกลาวเป+นการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเป+น
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปhโดยอนุโลม เวนแตการเป+นผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวนหุนทั้งหมด
ที่จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เป+นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให
นำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัด
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรั บ ทรั พ ยสิ น หรื อ ประโยชนอื ่ น ใด โดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑและจำนวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผู
ที่พนจากการเป+นเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปhดวยโดยอนุโลม

๙
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเป+นความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตำแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวยบทลงโทษมาตรา ๑๒๒เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝRาฝjนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓
ตองระวางโทษ จำคุกไมเกินสามปhหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา
๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที ่ ของรั ฐ ผู ใดพิ ส ู จ นไดวาตนมิ ไดรู เห็ น ยิ น ยอมดวยในการที ่ คู สมรสของตน
ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการปN องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห/งชาติเรื ่อง หลักเกณฑการรั บ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปZองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกำหนด
หลักเกณฑและจำนวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไว
ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา
การรั บ ทรั พ ยสิ น หรื อ ประโยชนอื่ น ใดจากญาติ ห รื อ จากบุ ค คลที ่ ใ หกั น ในโอกาสตาง ๆ โดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความวา ผู
บุพการีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปZา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือ
ผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา
ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝ`กอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศนี้
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาใน
การรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเป+นการใหในลักษณะใหกับบุคคล
ทั่วไป
ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเป+นของสวนตัว
หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเป+นของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเป+นที่จะตองรับไว
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรื อความสัมพันธอัน ดีร ะหวางบุคคลเจาหนาที ่ของรัฐผู นั้นรายงานรายละเอี ย ด
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็น
วาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเป+นประโยชนสวนบุคคล
ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที

๑๐
ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเป+นไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา
มากกวาที่กำหนดไวในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเป+นอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผู นั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริ ง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเป+นหัวหนาสวนราชการ ผู บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนี้ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถ
กระทำไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเป+น ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผู นั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเป+นสิทธิของตนหรือไมในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเป+นสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได
ดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผู นั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวเลยในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผู ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเป+นผูดำรงตำแหนงผู บังคับบัญชา
ซึ่งเป+นหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเป+นกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเป+นกรรมการ หรือผู บริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการ
ในองคกรอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อผู ดำรงตำแหนงที ่ ไมมี ผ ู บั งคั บ บั ญ ชาที ่ มีอำนาจถอดถอนใหแจงตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผู ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เป+นผูดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผู แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอประธานสภา
ผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเป+นสมาชิก แลวแตกรณีเพื่อ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับ
นี้ ใหใชบังคับผูซึ่งพนจากการเป+นเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปhดวย
๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตำบลปXาติ้ว พ.ศ.๒๕๕๗
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตำบลปR า บงทุ ก คน มี ห นาที ่ ด ำเนิ น การ ใหเป+ น ไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เป+นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริยทรงเป+นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เป+นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

๑๑
(๑๐) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเป+นพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปXจจุบัน

๑๒
บทที่ ๓
แนวทางปฏิบัติเพื่อปNองกันผลประโยชนทับซอน
แนวทางปฏิบัติเพื่อปZองกันผลประโยชนทับซอน “ความขัดแยงระหวางบทบาท” (Conflict of roles)
หมายความวาบุคคลดำรงตำแหนงที่ มีบทบาทสองบทบาทขั ดแยงกัน เชน นายสมชายเป+นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเขาทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป+นผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การ
ดำรงตำแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปXญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนำไปสูการกระทำ
ความผิดแตประการใด เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลว แตนาย
สมชายสามารถวางตัวเป+นกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เป+นตนถาเกิดผลประโยชนทับซอน
จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเป+นผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการให
คำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชายเป+นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทำงานโดย
มีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซึ่งในสถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออกจากการเป+น
กรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป+นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชน
ทับซอนอยางสูง
มาตรการของรัฐในการปNองกันความขัดแยงกันระหว/างผลประโยชนส/วนตนและผลประโยชน
ส/วนรวม
๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ
๒. การเปUดเผยขอมูลทรัพยสิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ
๓. การกำหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ
๑. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เป+นเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกิน ความ
เหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ
๒. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขา
มาเกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบตอ
สวนรวม
๓. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทำงานในตำแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจหลังพนตำแหนงราชการ
เป+นการปZองกันมิใหผูดำรงตำแหนงทางราชการนำขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชน
หลังออกจากตำแหนงแลวและปZองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการในฐานะที่เคยดำรง
ตำแหนงสำคัญในหนวยงานราชการมาแลว
หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ปZองกันผลประโยชนสาธารณะ
๒. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเป+นแบบอยาง
๔. สรางวัฒนธรรมองคกรแนวทางการบริหารเพื่อปZองกันผลประโยชนทับซอน

๑๓
กรอบการทำงาน มี ๖ ขั้นตอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปXญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปZองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดำเนินการเป+นแบบอยาง
๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นใน
การจัดการเพื่อปZองกันผลประโยชนทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปNองกันผลประโยชนทับซอน
๑. การระบุผลประโยชนทับซอน
๒. พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
๓. ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
๔. ดำเนินการเป+นแบบอยาง
๕. สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
๖. การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
กรณีตัวอย/าง
๑. กรณีคาโงขุดลอกหวยกระดูกเสือขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกรณีนี้เกิดขึ้นในชวงเดือน
มกราคม ๒๕๔๕ โดยอบต.โนนทองไดรองเรียนวาอบจ.ขอนแกนอนุมัติโครงการซ้ำซอนและมี สจ.แอบอางเบิก
เงิ น โดยไมไดทำงานจริ ง ขอเท็ จ จริ งคื ออบต.โนนทองไดทำโครงการขุ ด ลอกลำหวยกระดู กเสื อโดยไดรับ
งบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งไดดำเนินโครงการดังกลาวตั้งแต ๒๖ พฤศจิกายน และเสร็จสิ้นแลวตั้งแต
กลางเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ พรอมกับปXกปZายชื่อโครงการและเบิกจายเรียบรอยแลว ตอมาอบจ.ขอนแกน ได
อนุมัติโครงการขุดลอกลำหวยกระดูกเสือซึ่ง อบจ.ขอนแกนไดจัดจาง หจก.ต.เจริญทรัพยหนองเรือ เป+นผูรับจาง
ใหขุดลอกคลองยาว ๙๖๙ เมตรและไดทำสัญญาจางลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม โดยหจก.ต.เจริญทรัพย หนองเรือ
เขาดำเนินการวันที่ ๒๗ ธันวาคมและสงมอบงานในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ โดยนำเครื่องจักรไปขุดลอก
ตอทายโครงการที่ขุดลอกฯของอบต.โนนทองที่ทำเสร็จไปแลวอีก ๙๓ เมตร พรอมทั้งปXกปZายโครงการและ
ถายภาพปZายโครงการเป+นหลักฐานประกอบการเบิกจายจากอบจ.ขอนแกน ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อ
วันที่ ๗ มกราคมและเบิกจายงบประมาณใหผูรับจางเมื่อวันที่ ๘ มกราคม นอกจากหจก. ต.เจริญทรัพยหนอง
เรือปXกปZายของอบจ.แลว และยังทำลายปZายโครงการเดิมของอบต.โนนทองทิ้ง แตชาวบานไปพบเขาจึงนำมาให
อบต.เพื่อดำเนิน การรองเรียน เรื่องนี้จึงปรากฏแกสาธารณะกรณี นี้ เกิดผลประโยชนทับ ซอน เพราะจาก
ขอเท็จจริงพบวา กรรมการผูจัดการของ หจก. ต.เจริญทรัพยหนองเรือเคยเป+นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดขอนแกน
และเป+นสามีของสมาชิกสภาอบจ.ขอนแกน ซึ่งมีหุนอยู ๔ ลาน แตไดถอนหุนออกกอนที่จะมาเป+น สจ. ดังนั้น
ในฐานะภรรยา สจ.ทานนี้ถือวาเป+นผูมีประโยชนจากธุรกิจของสามี และยังพบขอเท็จจริงจากคำชี้แจงของนายก
อบจ.ขอนแกนวา “ทางสภาอบจ.ขอนแกน ไดอนุมัติโครงการดังกลาวตามที่สมาชิกสภาอบจ.ขอนแกน เขต อ.
หนองเรื อ คื อ สจ. (ที ่ เ ป+ น ภรรยาผู รั บ เหมา) ที ่ ไดเสนอขอโครงการมา” ฉะนั ้ น สมาชิ ก สภาอบจ.อนุ ม ั ติ
งบประมาณซึ่งรวมโครงการที่ตนเองขอนอกจากนั้นบริษัทของสามีเขามาเป+นผูรับเหมาในโครงการที่ตนเองขอ

๑๔
และอนุมัติ เห็นชัดถึงความขัดแยงในบทบาทตาง ๆ และดวยสาเหตุนี้สันนิษฐานไดวานำไปสูการบริหารงานที่ไม
รอบคอบ อนุมัติโครงการ รวมทั้งทำสัญญาโดยเร็ว มิไดไปดูสถานที่จริง และการสมรูรวมคิดของคณะกรรมการ
คุมงานและตรวจสอบที่รับงานที่ไมรายงานขอเท็จจริง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจางที่ไมโปรงใส ทำใหรัฐเสียหาย ใน
กรณีนี้ อบจ.เรียกเงินคืนจาก หจก.ต.เจริญทรัพยหนองเรือ และฟZองรอง ในฐานฉอโกง นอกจากนั้นมี การ
สอบสวนวินัยกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานและมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดินและตัดเงินเดือน รวม ๔
คน กรณีที่สมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นเป+นผูรับเหมาเองหรือเป+นหุนสวน
๒. กรณีของเทศบาลตำบลบานโตนด จ.สุโขทัย โดยเทศบาลไดทำสัญญาวาจางหางหุนสวนจำกัดคีรี
มาศกอสรางใหกอสรางสะพานขามคลองน้ำหัก ตำบลโตนด จ.สุโขทัย โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯเป+นผูลง
นามซึ่งการกอสรางกำหนดแลวเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจากการ
เป+นหุนสวนของหางฯและลงรับสมัครเป+นสมาชิกสภา และไดรับเลือกเป+นสมาชิกสภาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๔๔ และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเป+นหุนสวนผูจัดการหางแทนตน ซึ่งในกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิฉัยวาถึงแมจะลาออกจากการเป+นหุนสวนผูจัดการกอนวันเลือกตั้ง แตก็ยังมีฐานะเป+นหุนสวนของหางตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนและหุนสวนผูจัดการของหางไดทำ
หลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้งเขามา จึงถือวาเป+นคูสัญญากับเทศบาล ซึ่งตองถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แมแตเมื่อ
เปลี่ยนใหบิดาเป+นหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชนจากบริษัทคีรีมาศกอสรางอยูดี ซึ่งยัง
เป+นคูสัญญากับเทศบาล
๓. ผูบริหารเทศบาลเป+นผูรับเหมาเอง แตตองการหลีกเลี่ยงการเป+นผูมีสวนไดสวนเสีย เชนกรณีของ
เทศบาลตำบลนาหวา ซึ่งมีการรองเรียนวานายกเทศมนตรีทำสัญญาผีปUดปXงการเขารับเหมาของตนเอง กรณีนี้
เป+นขาวเมื่อมีการตรวจสอบวาสัญญา ๓ ฉบับ มีผูรับจางชื่อนายดำรงศักดิ์ หากแตบุคคลไมมีตัวตนจริง สัญญา
ทั้ง๓ นี้ซึ่งรวมเป+นเงิน ๑๒๗,๖๐๐ บาท พบวาเป+นสัญญาของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหวาที่เป+น
ผูดำเนินการกอสรางทั้งหมด เพียงนำชื่อนายดำรงคศักดิ์มาแอบอาง ในกรณีแสดงใหเห็นอีกลักษณะหนึ่งของ
การเขามาทำธุรกิจกับเทศบาลโดยพยายามปUดปXงและนำมาซึ่งการกระทำที่ผิดกฎหมายรูปแบบอื่น ๆ เชน การ
สรางหลักฐานเท็จในการทำสัญญา การเบิกจายคากอสรางอันเป+นเท็จ
๔. กรณีที่ภรรยาและญาติเป+นผูรับเหมาจากการรวบรวมขอมูลพบวา หลายกรณีผูบริหารและสมาชิก
สภาทองถิ่นไมไดเป+นเจาของกิจการเอง แตเป+นกิจการของคูสมรส มีทั้งจดทะเบียน ไมจดทะเบียน หรือเดิมจด
ทะเบียนแลวมาหยาขาดกันกอนมาเป+นคูสัญญากับองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือเป+นของญาติสนิท บิดา
มารดาและพี ่ น อง บุ ต ร บางกรณี ด ู เ หมื อ นเป+ น ความจงใจเลี ่ ย งกฎหมาย ตั ว อยางเชน กรณี ป ระธาน
กรรมการบริหารอบต.ตะเคียน จ.นครราชสีมาถูกรองเรียนทางสื่อมวลชนวามีสวนไดสวนเสียกับอบต.โดยให
ภรรยาเป+นผูดำเนินการเป+นคูสัญญากอสรางหลายโครงการทั้งทำถนน และขุดสระน้ำ ในนามของหจก.เงินหมู
และหจก.อัศวพลโยธา ซึ่งในขอรองเรียนกลาววานี่เป+นเหตุผลใหการบริหารงานสอไปในทางไมโปรงใส และมี
การฮั้วงานกันทางออม และที่ผิดสังเกตคือมีการซอยงานแบบถี่ยิบ โครงการละไมเกิน ๑ แสนบาท ซึ่งประธานมี
อำนาจตัดสินใจไดโดยไมตองขอความเห็นชอบตอนายอำเภอ
๕.ใหภรรยารับเหมาแทนแตไมไดจดทะเบียนสมรส คือ อบต.แหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ประธาน
กรรมการบริหารถูกรองเรียนวามีสวนไดสวนเสียในการจัดจางของอบต. โดยใหภรรยาเป+นผูประมูลงาน และยัง
มีการเซ็นชื่อประธานเป+นผูรับเงินแทนผูรับเหมา เมื่อมีการสอบสวนพบวาผูรับเหมาเป+นภรรยาของประธาน
กรรมการบริหารจริง โดยอยูกินกันมีบุตร ๑ คน แตไมไดจดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนไม
เห็นวาสมาชิกภาพของประธานกรรมการบริหารตองสิ้น สุด โดยมองวาไมไดทำใหราชการเสีย หาย และ
ความสัมพันธระหวางผูรับเหมาและประธานกรรมการบริหารอาจทำใหมีสวนไดสวนเสียกันบางเป+นสวนตัว แต
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ไมอาจยืนยันได ไมมีหลักฐานวาเซ็นรับเงินแทนผูรับเหมา ซึ่งเป+นประเด็นวาการที่อยูกินกันโดยไมจดทะเบียน
จะถือวามีสวนไดเสียรวมกันหรือไม กรณีที่สมาชิกสภารับมอบอำนาจหางหุนสวนมาดำเนินการแทน
๖. กรณีของเทศบาลตำบลหางฉัตร ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบ
อำนาจ โดยสมาชิกสภาเทศบาลไดรับมอบอำนาจจากหางหุนสวนจำกัดวงศจิระ ใหมีอำนาจในการยื่นสอบราคา
คาจางเหมาขยายเขตบริการใชประปา ในเขตเทศบาลตำบลหางฉัตร ตอมาการทำงานจางเหมาดังกลาวมีปXญหา
ขอโตแยงระหวางคู สัญญา จึงมีการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับขอพิพาท ปรากฏวาบุคคลที่ร วมเจรจาในฐานะ
ตัวแทนของหางหุนสวนจำกัดวงศจิระ ผูรับจางคือสมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
หางฉัตรอีก ๒ คน และเมื่อมีการสงมอบงานทางเทศบาลพบวาลายเซ็นตของผูจัดการหางแตกตางจากลายมือที่
ลงไวในสัญญามาก นาจะมีการปลอมแปลงเอกสารการสงงาน นอกจากนั้นมีหลักฐานที่น าเชื่อไดวางานจาง
ขยายเขตบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลหางฉัตรนั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลเหลานั้นเป+นผูดำเนินการเอง
ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎี กามีคำวิน ิจ ฉัยวาสมาชิกสภาเทศบาลที่ มายื่น ซองสอบราคาตอ
เทศบาลและทำหนาที่เจรจาตกลงกับเทศบาลดวย มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอตัวการตามมาตรา ๘๐๗ ถึงมาตรา
๘๑๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในฐานะที่เป+นตัวแทนและมีหนาที่ดังกลาว และเป+นผูมีส วนได
สวนเสียในสัญญากับเทศบาล นอกจากนั้นในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีหนาที่รักษาประโยชนของทองถิ่น
กระทำการเขาเป+นตัวแทนเพื่อยื่นซองสอบราคาหรือเจรจากับเทศบาลในโครงการของเทศบาล สมาชิกเทศบาล
ยอมมีประโยชนที่ขัดกันอยูทั้งประโยชนของเทศบาลและประโยชนของหางฯ
๗. การจัดซื้ อที่ ดิน บริ เวณโรงสูบ น้ ำประปาแรงต่ำ จำนวน ๒๙ โฉนด เนื้อที่ป ระมาณ ๘ ไร ราคา
๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีนี้เป+นการจัดซื้อดวยวิธีพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีถูกกลาวหาวาทุจริตในการจัดซื้อ
ที่ดินมีราคาแพงเกินความจริงทำใหรัฐเสียหาย ซึ่งปรากฏวาในจำนวนที่ดินที่จัดซื้อเป+นที่ดินของนายกเทศมนตรี
จำนวน ๑๐ โฉนด ในกรณีนี้นายกเทศมนตรีไมไดทำนิติกรรมเองทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีและเจาของที่ดิน
โดยมีผูแทนรับมอบอำนาจในการยื่นซองเสนอราคาและเจรจาทางฝRายเทศบาลนิติกรเทศบาลเป+นผูทำนิติกรรม
สัญญาแทน กรณีนี้ชี้มูลโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและอยูในระหวางการดำเนินการสอบสวน
๘. เทศบาลตำบลแจหมเป+นกรณีที่ทำใหมีการตื่นตัวเกี่ยวกับปXญหาผลประโยชนทับซอนเพราะจาก
กรณีนี้มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน พนจากสมาชิกภาพตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส วนไดสวนเสียทั้งทางตรงและออมในหางหุ นสวนจำกัดชัยประสิทธิ
กอสราง ซึ่งมีสัญญาขายน้ำมันเชื้อเพลิงใหกับเทศบาลตำบลแจหม โดยสมาชิกคนหนึ่งเป+นหุนสวน สมาชิกอีก
คนหนึ่งเป+นสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหุ นสวนอีกคนของหางฯ สวนนายกเทศมนตรีเป+นพี่สาวรวมบิดา
มารดาของหุนสวนของหางฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี ๑๐ กิโลเมตรของสำนักงานเทศบาลตำบลแจหม สถานี
บริการแหงนี้ใกลกับสำนักงานฯมากที่สุด สถานีอื่น ๆ อยูหางไปถึง ๘-๑๕ ก.ม.ซึ่งสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก็วินิจฉัยวาเป+นผูมีสวนไดสวนเสียและใหพนสมาชิกภาพในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคนไดลาออกจากกอนการ
วินิจฉัย สวนนายกเทศมนตรีจังหวัดพิษณุโลกมีขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรีไมไดเป+นหุนสวน ซึ่งแมเป+นพี่นอง
กับหุนสวนของหางฯก็ไมไดรับผลประโยชนในกิจการของหางฯแตอยางไร ผูวาราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยวามิได
เป+นผูมีสวนไดเสียในสัญญาซื้อขายน้ำมัน
**********************************************************

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน

๑

บทที่ ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปAองกันผลประโยชนทับซอน

๘

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อปAองกันผลประโยชนทับซอนและตัวอยางเรื่องผลประโยชนทับซอน
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