
 
ประกาศเทศบาลตำบลปาติ้ว 

เรื่อง ประกาศใช�คู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือป!องกันผลประโยชน%ทับซ�อน 
ของเทศบาลตำบลตำบลปาติ้ว 

******************* 
 
  องค�กรปกครองส
วนท�องถิ่นในฐานะเป�นผู�ใช�อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ 
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เป�นหน
วยงานท่ีมีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะด�านต
าง ๆ ซ่ึงดำเนินการแก�ไขป1ญหา
ต
าง ๆ ที่เกิดขึ้นให�แก
คนในท�องถิ่น เป�นองค�กรที่มีความใกล�ชิดกับประชาชน และมีความเข�าใจในสภาพและ
รับรู�ถึงสาเหตุของป1ญหาที่เกิดขึ้นภายในท�องถิ่นดีกว
าหน
วยงานราชการส
วนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการขององค�กรปกครองส
วนท�องถิ่นย
อมอาจส
งผลกระทบต
อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติหน�าที่หรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่โดยมิชอบ หรือได�ใช�อำนาจในตำแหน
งหน�าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน�ที่มิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย รวมทั้งป1ญหาการทุจริต คอรัปชั่น อันเป�นป1ญหาของสังคมไทย 
ที่เกิดขึ้นมาเป�นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ�อนของป1ญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห
งชาติ หรือ คสช. ได�มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแก�ไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมชิอบ 
โดยทุกส
วนราชการและหน
วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก�ไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุ
งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส
งเสริมการมีส
วนร
วมจากทุกส
วนในการตรวจสอบ  
เฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให�เกิดการทุจริตได� 
 
  เทศบาลตำบลปDาติ้ว อำเภอปDาติ้ว จังหวัดยโสธร ได�ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน
และการดำเนินการขององค�กรปกครองส
วนท�องถิ่น การปฏิบัติหน�าที่หรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่โดยมิชอบ 
หรือได�ใช�อำนาจในตำแหน
งหน�าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน�ที่มิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย  จึงดำเนินการ
จัดทำคู
มือการปฏิบัติงานเพื่อปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อนของเทศบาลตำบลปDาติ้วขึ้น เพื่อเป�นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท�ายประกาศนี้  
 
  จึงประกาศมาให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

    พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย 
      (นายพิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย) 
       นายกเทศมนตรีตำบลปDาต้ิว 
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อำเภอปาต้ิว จังหวัดยโสธร 

  



คำนำ 
 
  เทศบาลตำบลปDาติ้ว ได�ให�ความสำคัญกับการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ตามนโยบาย
ของรัฐบาลภายใต�การนำของพลเอกประยุทธ� จันทร�โอชา ซ่ึงได�ให�ความสำคัญกับการผลักดันให�การปAองกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป�นวาระแห
งชาติ โดยการแถลงนโยบาย ๑๑ ด�าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส
งเสริม
การบริหารราชการแผ
นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปAองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี เพื่อสร�างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร�างระบบ
คุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปAองกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน�ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับ 
 
  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพื่อนำเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร
งใส
การดำเนินงานของหน
วยงานภาครัฐสู
การปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอ้ือต
อการมีผลประโยชน�ทับซ�อนของ
เจ�าหน�าท่ีในหน
วยงาน เทศบาลตำบลปDาต้ิวเล็งเห็นถึงความสำคัญของงการจัดทำคู
มือการปAองกันผลประโยชน�
ทับซ�อนเล
มนี้ข้ึน 
 
  เทศบาลตำบลปDาติ้ว หวังเป�นอย
างยิ่งว
าหนังสือคู
มือการปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อนเล
มนี้  
จะเป�นประโยชน�ในการเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจแก
พนักงานและลูกจ�างให�เกิดความตระหนักรู�ถึงป1ญหาใน
เรื่องดังกล
าว รวมทั้งเป�นข�อมูลให�ผู �สนใจได�ศึกษา เพื่อเป�นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร
วมรณรงค�สร�าง
สังคมไทยให�เป�นสังคมที่สุจริต โปร
งใส และเป�นสังคมที่ทุกคนสามารถมีส
วนร
วมในการพัฒนา เป�นสังคมที่ใส
สะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให�เทียบเท
าระดับมาตรฐานสากลได�ต
อไป 
 
 
        เทศบาลตำบลปDาต้ิว 
            อำเภอปDาต้ิว จังหวัดยโสธร 
 
  



สารบัญ 
 
            หน�า 
 
บทท่ี  ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน        ๑ 
 
บทท่ี  ๒  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อน    ๘ 
 
บทท่ี  ๓  แนวทางปฏิบัติเพ่ือปAองกันผลประโยชน�ทับซ�อนและตัวอย
างเรื่องผลประโยชน�ทับซ�อน  ๑๒ 
 
 



๑ 

 

บทที่ ๑ 
การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนความหมายของผลประโยชน�ทับซ�อน  

(Conflict of Interests) 
 
 ผลประโยชน�ทับซ�อน  หรือความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�ส�วนรวมหรือ
ผลประโยชน�ขัดกัน หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่รัฐปฏิบัติหน�าที่โดยคำนึงถึงประโยชน�ส�วนตนหรือพวกพ�องเป+น
หลัก ซึ่งถือเป+นความผิดเชิงจริยธรรมและเป+นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู�การทุจริตสำนักงาน ก.พ. ได�นิยาม
ความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ทับซ�อนและผลประโยชน�ส�วนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง 
สถานการณ�หรือการกระทำที่บุคคลไม�ว�าจะเป+นนักการเมืองข�าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู�บริการมี
ผลประโยชน�ส�วนตัวมากจนมีผลต�อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน�าที่ในตำแหน�งหน�าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู� และส�งผลกระทบต�อประโยชน�ของส�วนรวม กล�าวคือ การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน�าที่ใน
ตำแหน�งของตนอันก�อให�เกิดประโยชน�ต�อตนเองหรือพวกพ�องมากกว�าประโยชน�ส�วนรวม  ซึ่งการกระทำ
ดังกล�าวจะเกิดขึ้นอย�างรู�ตัวหรือไม�รู�ตัว ทั้งเจตนาและไม�เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป+น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม�เห็นว�าเป+นความผิด ตัวอย�างการกระทำดังกล�าวมีให�พบเห็นได�มากในสังคม ส�งผลให�
บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน�ส�วนตนเป+นหลักได�ส�งผลเสียหายให�เกิด
ขึ้นกับประเทศชาติก�อให�เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ�าหน�าที่ของรัฐที่ต�องคำนึงถึง
ประโยชน�สาธารณะ แต�ทำหน�าท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน�าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน�ส�วนตนหรือพวกพ�องเป+น
หลักความขัดแย�ง Conflict สถานการณ�ที่ขัดกัน ไม�ลงรอยเป+นเหตุการณ�อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม�สามารถ
ตัดสินใจกระทำอย�างใดอย�างหนึ่ง ความขัดแย�งอาจเกิดขึ้นได�จากความไม�ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชน�ผลประโยชน�ส�วนตัว(Private Interest)เป+นผลตอบแทนที่บุคคลได�รับโดยเห็นว�ามี
คุณค�าที่จะสนองตอบความต�องการของตนเองหรือของกลุ�มที่ตนเองเกี่ยวข�อง ผลประโยชน�เป+นสิ่งจูงใจให�
คนเรามีพฤติกรรมต�าง ๆ เพื่อสนองความต�องการทั้งหลายผลประโยชน�ส�วนรวมหรือผลประโยชน�สาธารณะ 
(Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให�ประโยชน�สุขแก�กลุ�มบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน�สาธารณะยัง
หมายถึงหลักประโยชน�ต�อมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมที่เข�าข�ายผลประโยชน�ทับซ�อนเจ�าหน�าที่ของรัฐควรมี
จิตสำนึกในการปฏิบัติหน�าท่ีราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตนเสมอ 
 
 ตัวอย/างพฤติกรรมที่เข�าข/ายผลประโยชน�ทับซ�อนหรือเข�าข/ายความขัดแย�งระหว/างผลประโยชน�
ส/วนตนและผลประโยชน�ส/วนรวมท่ีส/งผลกระทบอย/างรุนแรงต/อสังคมไทย ได�แก/ 

๑.  หาประโยชน�ให�ตนเอง หรือ การใช�อำนาจหน�าที่เพื่อตนเอง เช�น ข�าราชการใช�อำนาจหน�าท่ีทำให�
บริษัทตัวเองได�งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข�าทำงาน 

๒.  รับผลประโยชน�คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช�น เป+นเจ�าพนักงานสรรพากรแล�วรับเงินจากผู�
มาเสียภาษีหรือเป+นเจ�าหน�าท่ีจัดซ้ือแล�วรับของกำนัลจากร�านค�า 

๓.  ใช�อิทธิพล เป+นการเรียกผลตอบแทนในการใช�อิทธิพลในตำแหน�งหน�าท่ีเกิดส�งผลท่ีเป+นคุณแก�ฝRาย
ใดฝRายหนึ่งอย�างไม�เป+นธรรม 

๔.  ใช�ทรัพย�สินของทางราชการเพื่อประโยชน�ส�วนตน เช�น การใช�รถยนต�หรือคอมพิวเตอร�ของ
ราชการทำงานส�วนตัว 



๒ 

 

๕.  ใช�ข�อมูลลับของทางราชการ เป+นการทำข�อมูลลับของทางราชการไม�เปUดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนท่ี
เป+นประโยชน�ในรูปของเงินหรือประโยชน�อื่น ๆ หรือนำไปเปUดเผยให�ญาติหรือพวกพ�องเพื่อแสวงหาประโยชน�
จากข�อมูลเหล�านั้น 

๖.  การทำงานพิเศษ เช�น เป+นท่ีปรึกษาหรือต้ังบริษัทดำเนินธุรกิจซ�อนกับหน�วยงานท่ีตนเองทำงานอยู� 
๗.  การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผู�อ่ืนหลังออกจากท่ีทำงานเดิม โดยใช�ความรู�หรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหน�าท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน�ให�กับตนเองหรือพวกพ�อง 
 

 อ งค � ก ร ส า ก ล  Organization for Economic Cooperation and Development  น ิ ย า ม
ผลประโยชน�ท ับซ�อน Conflict of Interest เปBนความทับซ�อนระหว/างผลประโยชน�ส/วนตัวและ
ผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลต/อการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผลประโยชน�ทับซ�อนมี ๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชน�ทับซ�อนที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและสาธารณะ
เกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชน�ทับซ�อนที่เห็นเป+นพบประโยชน�ทับซ�อนที่คนเห็นว�ามีแต�จริง ๆ อาจไม�มีก็ได�ถ�าจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อนประเภทนี้อย�างขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซ่ึงผลเสียไม�น�อยกว�าการจัดการผลประโยชน�
ทับซ�อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข�อนี้แสดงว�าเจ�าหน�าท่ีไม�เพียงแต�จะต�องประพฤติตนอย�างมีจริยธรรมเท�านั้น แต�ต�องทำให�
คนอ่ืน ๆ รับรู�และเห็นด�วยว�าไม�ได�รับประโยชน�เช�นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีเป+นไปได� ผลประโยชน�ส�วนตนท่ีมีในปXจจุบันอาจจะทับซ�อนกับผลประโยชน�
สาธารณะได�ในอนาคตหน�าท่ีทับซ�อนหรือผลประโยชน�เบียดซ�อนกัน มี๒ ประเภท 

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ�าหน�าที่มีบทบาทหน�าที่มากกว�าหนึ่ง เช�น เป+นเจ�าหน�าที่ใน
หน�วยงานและเป+นคณะกรรมการด�านระเบียบวินัยประจำหน�วยงานด�วย ปXญหาจะเกิดเมื่อไม�สามารถแยกแยะ
บทบาทหน�าที่ทั้งสองออกจากกันได�อาจทำให�ทำงานไม�มีประสิทธิภาพ หรือแม�กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน�วยงานมักมีกลไกปZองกันปXญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน�าที่ต�าง ๆ ให�ชัดเจน แต�ก็ยังมี
ปXญหาได�โดยเฉพาะอย�างยิ่งในหน�วยงานที่มีกำลังคนน�อยหรือมีเจ�าหน�าที่บางคนเท�านั้นที่สามารถทำงาน
บางอย�างท่ีคนอ่ืน ๆ ทำไม�ได�คนส�วนใหญ�ไม�ค�อยห�วงปXญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม�มีเรื่องผลประโยชน�ส�วนตนมา
เก่ียวข�อง 

 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ�าหน�าที่มีบทบาทหน�าที่มากกว�าหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหน�าที่ในหน�วยงานหนึ่งนั้น ทำให�ได�ข�อมูลภายในบางอย�างที่อาจนำมาใช�ประโยชน�แก�การทำบทบาท
หน�าที่ให�แก�อีกหน�วยงานหนึ่งได�ผลเสียคือ ถ�านำข�อมูลมาใช�ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/
อคติต�อคนบางกลุ�ม ควรถือว�าหน�าที่ทับซ�อนเป+นปXญหาผลประโยชน�ทับซ�อนด�วย เพราะว�ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน�าที่ต�องเป+นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนก็สามารถ
นำมาจัดการกับหน�าท่ีทับซ�อนได� 
 

หลักการ ๔ ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 
๑. ปกปZองผลประโยชน�สาธารณะ การทำเพ่ือผลประโยชน�ของสาธารณะเป+นหน�าท่ีหลักเจ�าหน�าท่ีต�อง

ตัดสินใจและให�คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต�องทำงานในขอบเขตหน�าท่ีพิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ�า ไม�ให�ผลประโยชน�ส�วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส�วนบุคคลปฏิบัติต�อแต�
ละบุคคลอย�างเป+นกลาง ไม�มีอคติลำเอียงด�วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผ�าพันธุ�วงศ�ตระกูล ฯลฯ 
ท้ังนี้เจ�าหน�าท่ีไม�เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท�านั้น แต�ต�องมีจริยธรรมด�วย 



๓ 

 

๒. สนับสนุนความโปร�งใสและพร�อมรับผิด การจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนต�องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปUดเผยและจัดการที่โปร�งใส นั่นคือ เปUดโอกาสให�ตรวจสอบ และมีความพร�อมรับผิดมีวิธีการต�าง ๆ 
เช�น จดทะเบียนผลประโยชน�โยกย�ายเจ�าหน�าที่จากตำแหน�งที่เกี่ยวข�องกับผลประโยชน�ทับซ�อนการเปUดเผย
ผลประโยชน�ส�วนตนหรือความสัมพันธ�ที ่อาจมีผลต�อการปฏิบัติหน�าที่ถือเป+นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อน การใช�กระบวนการอย�างเปUดเผยท่ัวหน�า จะทำให�เจ�าหน�าท่ีร�วมมือและสร�างความเชื่อม่ัน
แก�ประชาชน ผู�รับบริการ และผู�มีส�วนได�เสีย 

๓. ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเป+นแบบอย�าง การแก�ปXญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อนจะสะท�อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป+นมืออาชีพของเจ�าหน�าที่และองค�กรการ
จัดการต�องอาศัยข�อมูลนำเข�าจากทุกระดับในองค�กร ฝRายบริหารต�องรับผิดชอบเรื่องการสร�างระบบและ
นโยบาย และเจ�าหน�าที่ก็มีความรับผิดชอบต�องระบุผลประโยชน�ทับซ�อนที่ตนมีเจ�าหน�าที่ต�องจัดการกับเรื ่อง
ส�วนตน  เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน�ทับซ�อนมากท่ีสุดเท�าท่ีทำได�และผู�บริหารก็ต�องเป+นแบบอย�างด�วย 

๔. สร�างวัฒนธรรมองค�กร ผู�บริหารต�องสร�างสภาพแวดล�อมเชิงนโยบายท่ีช�วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน�ทับซ�อนที่เกิดขึ้น และการสร�างวัฒนธรรมแห�งความซื่อตรงต�อหน�าที่ซึ่งต�องอาศัย
วิธีการดังนี้ 

- ให�ข�อแนะนำและการฝ`กอบรมเจ�าหน�าที่เพื่อส�งเสริมความเข�าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ�และการ
ปฏิบัติรวมถึง การใช�กฎเกณฑ�ท่ีมีในสภาพแวดล�อมการทำงาน 

 - ส�งเสริมให�มีการสื่อสารอย�างเปUดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให�เจ�าหน�าที่สบายใจ
ในการเปUดเผย และหารือเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ�อนในท่ีทำงาน 

- ปZองกันไม�ให�ข�อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีเจ�าหน�าที่เปUดเผยเพื่อมิให�มีผู�นำไปใช�
ในทางท่ีผิด 

- ให�เจ�าหน�าที ่มีส �วนร�วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อน เพื่อให�รู�สึกเป+นเจ�าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต�องสร�างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต�อไป 

- มาตรฐานในการส�งเสริมความซ่ือตรงต�อหน�าท่ีโดยรวมไว�ในข�อกำหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 
- กลไกความพร�อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำให�เจ�าหน�าที่ถือว�าเป+นความรับผิดของตนเองท่ี

จะต�องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนกรอบการทำงานนี้เป+นวิธีการ
กว�างๆ ไม�จำกัดอยู�กับรายละเอียดข�อกฎหมายที่เกี่ยวข�องสามารถนำไปพัฒนาเป+นรูปแบบการจัดการตาม
บริบทขององค�กรและกฎหมายได�๖ ขั ้นตอน สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อน 

๑. ระบุว�ามีผลประโยชน�ทับซ�อนแบบใดบ�างท่ีมักเกิดข้ึนในองค�กร 
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ�การจัดการและแก�ไขปXญหา 
๓. ให�การศึกษาแก�เจ�าหน�าที่และผู�บริหารระดับต�าง ๆ รวมถึงเผยแพร�นโยบายการ

จัดการผลประโยชน�ทับซ�อนให�ท่ัวถึงในองค�กร 
๔. ดำเนินการเป+นแบบอย�าง 
๕. สื่อสารให�ผู�มีส�วนได�เสีย ผู�รับบริการ ผู�สนับสนุนองค�กร และชุมชนทราบถึงความ

มุ�งม่ันในการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 



๔ 

 

๖. บังคับใช�นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
รายละเอียดแต/ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน�ทับซ�อน 

- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุว�าในการทำงานของหน�วยงาน มีจุดใดบ�างท่ีเสี่ยงต�อการ
เกิดผลประโยชน�ทับซ�อน และผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีจะเกิดข้ึนได�นั้นมีประเภทใดบ�าง 

- เปZาหมายสำคัญคือ องค�กรต�องรู�ว�าอะไรคือผลประโยชน�ทับซ�อนที่เป+นไปได�เพ่ือ
ปZองกันไม�ให�เกิดผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

- การมีส�วนร�วมของเจ�าหน�าที่มีส�วนสำคัญ เพราะจะทำให�ระบุจุดเสี่ยงได�ครอบคลุม
และทำให�เจ�าหน�าท่ีรู�สึกเป+นเจ�าของและร�วมมือกับนโยบาย 

- ตัวอย�างของผลประโยชน�ส�วนตน เช�น ผลประโยชน�ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช�น 
หนี้)ธุรกิจส�วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ�ส�วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ�ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ�กับ
องค�การอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค�า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำงานเสริม ความเป+นอริ/การแข�งขันกับคน
อ่ืน/กลุ�มอ่ืน 

- ตัวอย�างของจุดเสี่ยง เช�น การปฏิบัติสัมพันธ�กับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซ้ือจัด
จ�างการตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ�ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต 
การให�บริการที่อุปสงค�มากกว�าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให�เงิน/สิ่งของ
สนับสนุนช�วยเหลือผู�เดือดร�อน การตัดสินข�อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให�ความ
สนใจเป+นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน�ทับซ�อนนี้ต�องพิจารณานิยามและข�อกำหนดทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องประกอบด�วย 

๒) พัฒนากลยุทธ�และตอบสนองอย�างเหมาะสม 
- องค�ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนก็คือ ความตระหนัก

ของผู�บริหารและเจ�าหน�าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต�ละคน
ดังนั้น กฎเกณฑ�เก่ียวกับการจัดการต�องแยกให�ชัดระหว�างความรับผิดชอบขององค�กรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค�กร และยังต�องทำให�ผู�บริหารและเจ�าหน�าที่สามารถรู�ได�ว�าเมื่อใดมีผลประโยชน�ทับซ�อนเกิดข้ึน 
และในแบบใด  (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบเป+นไปได�) 

- เปUดเผยผลประโยชน�ทับซ�อนและบันทึกกลยุทธ�ต�าง ๆ ท่ีใช�เพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ�ท่ีใช� 

๓) ให�ความรู�แก�เจ�าหน�าท่ีและหัวหน�างานระดับสูง 
- เพื่อให�การจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนมีประสิทธิภาพ ต�องมีการให�ความรู�อย�าง

ต�อเนื่องต้ังแต�เจ�าหน�าท่ีในองค�กร เอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหน�างานระดับสูง และกรรมการบริหาร 
การให�ความรู�จะเริ่มตั้งแต�การปฐมนิเทศ และมีอย�างต�อเนื่องในระหว�างทำงาน เจ�าหน�าที่ทุกคนควรสามารถ
เข�าถึงนโยบาย  และข�อมูลที่จะช�วยให�พวกเขาสามารถระบุและเปUดเผยผลประโยชน�ทับซ�อน ส�วนตัวผู�บริหาร
เองก็ต�องรู�วิธีจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 

- ข้ันตอนแรกของการให�ความรู�คือ สร�างความเข�าใจว�าอะไรคือผลประโยชน�ทับซ�อน
ผลประโยชน�ทับซ�อนใดเกิดข้ึนบ�อยในองค�กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต�างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู�มีตำแหน�งหน�าที่ต�างกัน ควรให�เอกสารบรรยายพร�อมตัวอย�างท่ี
ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน โดยเน�นตรงที่เป+นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช�น การติดต�อการ



๕ 

 

ร�วมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย
อำนาจความสัมพันธ�กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป+นต�น 

- นอกจากการให�ความรู�แล�ว ความตื่นตัวและเอาใจใส�ของผู�บริหาร รวมถึงกลยุทธ�
การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส�วนอย�างสำคัญในการช�วยให�เจ�าหน�าที่ปฏิบัติตาม การสร�างความต่ืนตัวและ
ความเอาใจใส�จะช�วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปZองกันปXญหาท่ีเกิดข้ึนต�อไป 

๔) ดำเนินการเป+นแบบอย�าง 
- การจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนที่มีประสิทธิภาพ จำเป+นต�องอาศัยความทุ�มเทของ

ผู�ที ่อยู �ในตำแหน�งระดับบริหาร ซึ่งต�องแสดงภาวะผู�นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย�างแข็งขัน 
สนับสนุนให�เจ�าหน�าที่เปUดเผยผลประโยชน�ทับซ�อน และให�ความช�วยเหลือแก�ไข ผู�บริหารมีความสำคัญ 
เนื่องจากเจ�าหน�าท่ีมักจะคำนึงถึงสิ่งท่ีผู�บริหารให�ความสนใจ 

- ผู�บริหารต�อง  
(๑) พิจารณาว�ามีข�อมูลเพียงพอที่จะชี้ว�าหน�วยงานมีปXญหาผลประโยชน�ทับซ�อน

หรือไม�  
(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชน�ขององค�กร ประโยชน�ส�วนบุคคล และประโยชน�สาธารณะ

และพิจารณาว�าอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก�ไขผลประโยชน�ทับซ�อน และ 
(๓) พิจารณาปXจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน�งหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ี

ท่ีเก่ียวข�อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน�ทับซ�อน 
๕) สื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสีย 

- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ�ขององค�กรในการรับรู�ของผู�มีส�วนได�เสีย เนื่องจากไม�
สามารถจัดการกับผลประโยชน�ทับซ�อนได�ดีเพียงใด ถ�าผู�มีส�วนได�เสียรับรู�เป+นตรงกันข�าม ผลเสียที่เกิดข้ึนก็
เลวร�ายไม�แพ�กัน 

 - การทำงานกับองค�กรภายนอกไม�ว�าเป+นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค�กรต�องระบุจุด
เสี่ยงของผลประโยชน�ทับซ�อนก�อน และพัฒนาวิธีปZองกัน ไม�ว�าเป+นเรื่องข�อมูลภายใน หรือโอกาสการใช�อำนาจ
หน�าท่ีเพ่ือผลประโยชน�และต�องแจ�งแก�องค�กรภายนอกให�ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนและผล
ที่ตามมา หากไม�ปฏิบัติตามนโยบาย เช�น ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองค�กรภาครัฐจะ
อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน�าที่และความพร�อมรับผิดที่ผู�ทำธุรกิจมีกับหุ�นส�วนและผู�ทำสัญญา
ด�วย 

 - นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค�กรภายนอก อาจใช�วิธีต�าง ๆ เช�น ให�มี
ส�วนร�วมในการระบุจุดเสี่ยงละร�วมกันพัฒนากลไกปZองกันแก�ไขปXญหา ขอรับฟXงความเห็นต�อร�างนโยบายการ
จัดการผลประโยชน�ทับซ�อน ร�วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก�ไขผลประโยชน�ทับซ�อนวิธี
เหล�านี้จะทำให�ได�นโยบายท่ีสอดคล�องความคาดหวังสาธารณะและได�รับความร�วมมือจากผู�มีส�วนได�เสียท้ังนี้ใน
การร�วมกันจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนกับผู�มีส�วนได�เสียนี้องค�กรภาครัฐต�องทำให�การตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร�งใสและตรวจสอบได� 

๖) การบังคับใช�และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนได�รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดย

สอบถามข�อมูลจากผู�ใช�ระบบ และผู�มีส�วนได�เสียอื่น ๆ เพื่อให�ระบบใช�ได�จริง และตอบสนองต�อสภาพการ
ทำงานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร�างความรู�สึกเป+นเจ�าของและความร�วมมือ 
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู�จากองค�กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู�เช�นนี้ยังเป+นการสื่อสารว�าองค�กรมีความมุ�งม่ัน



๖ 

 

ในการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนอีกด�วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงต�องสื่อสารให�แก�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติให�เข�าใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานให�สอดคล�องกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช�วยพัฒนาทักษะและการให�คำปรึกษาแก�เจ�าหน�าท่ี 
 

บทบาทสำคัญของการบริหารผู �บริหารระดับล�างมีบทบาทสำคัญต�อกระบวนการเปUดเผยข�อมูล
สาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ช�วยให�เกิดความตระหนักรู�ขององค�กร และให�เห็นว�าไม�เป+น
อุปสรรคในการรายงานของผู�เปUดเผย ผู�อำนวยการจะเป+นผู�ได�รับข�อมูลและจัดการกับการร�องเรียนที่เกี่ยวข�อง
กับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต�อผลที่จะเกิดต�อทีมงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ได�จากการวิจัย คือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของข�าราชการต�อการรายงานสัมพันธภาพระหว�างเจ�าหน�าที่ หลังจากรายงานการ
กระทำผิดและภาวะผู�นำเรื่องสำคัญมากในการสร�างบรรยากาศในท่ีทำงาน ผู�บริหารจะต�องสามารถคาดการณ�
การตอบสนองของข�าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต�าง ๆ ผู�อำนวยการและเจ�าหน�าที่ต�องไม�
คุกคามหรือทำให�ผู�เปUดเผยผลประโยชน�สาธารณะกลายเป+นเหยื่อ เจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบต�องปกปZองและรักษา
ความเชื่อมั่นให�แก�บุคคลที่เปUดเผย หรือผู�ต�องสงสัยในการเปUดเผยให�ความเชื่อมั่นว�าข�อมูลที่ได�จะเป+นความลับ
ซึ่งเป+นปXจจัยท่ีสำคัญต�อการลดแรงต�อต�านหากสิ่งที่เปUดเผยบางส�วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป+นสิ่งสำคัญท่ี
ต�องเข�าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปZองกันผู�ต�อต�านเท�าท่ีจะทำได� 
บทบาทอ่ืน ๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู�เปUดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก�ผู�เปUดเผย 
- ปรับกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปUดเผย 
- พัฒนาโครงสร�างผู�นำแก�ลูกน�องท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทำงานอย�างใกล�ชิดร�วมกับเจ�าหน�าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ�มงานคุ�มครองจริยธรรม เพื่อให�

แน�ใจว�าได�รับการสนับสนุนและปZองกันพยานท่ีดี 
- ปกปZองข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับการเปUดเผยท่ีเป+นหลักฐาน 
- ให�เวลาและข�อมูลท่ีย�อนกลับต�อทุกฝRายท่ีเก่ียวข�องผู�บริหารจะต�องสามารถจัดการกับบุคคล

ที่ต�อต�านการเปUดเผย และเจ�าหน�าที่โดยให�คำปรึกษาแนะนำลูกน�องไม�ให�ทำผิดและตื่นตัวต�อการรับรู�ต�อการ
กระทำผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข�อมูลอย�างระมัดระวัง ต�องแสดงบทบาทอย�าง
ยุติธรรมเป+นกลาง ไม�เข�าไปมีส�วนได�ส�วนเสียและตรงไปตรงมา ไม�ว�าจะยากเพียงไรผู�บริหารต�องทำให�ผู�เปUดเผย
ม่ันใจต้ังแต�แรกในขณะรายงานว�าจะได�รับการปฏิบัติอย�างเป+นความลับเชื่อม่ันในกระบวนการเปUดเผยและผลท่ี
เกิดจากการเปUดเผยข�อมูลท่ีได�รับจากผู�เปUดเผยจะต�องเป+นเอกสารท่ีสมบูรณ�หากมีการรายงานด�วยวาจาจะต�อง
สรุปรายละเอียดเป+นเอกสาร ผู�บริหารจะต�องระงับไม�ให�การกระทำใด ๆ ของตนเข�าไปก�าวก�าย มีอิทธิพลต�อ
การตรวจสอบหรือทำให�ผู�อ่ืนรับรู�ได�ว�าทำเพ่ือประโยชน�ส�วนตนหรือทำให�รับรู�ได�ว�าอิทธิพลต�อการตรวจสอบการ
พัฒนาการตระหนักรู�และทักษะการสนับสนุนจัดโปรแกรมการพัฒนาข�าราชการ เพ่ือให�ตระหนักในความสำคัญ
และผลักดันให�เกิดทัศนคติทางบวกต�อการเปUดเผยข�อมูล โดยอธิบายว�าทำไมต�องเปUดเผยและอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือ
ข�าราชการเปUดเผยการกระทำผิดจัดให�มีการฝ`กอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแก�ข�าราชการหรือเม่ือ
ข�าราชการได�เลื ่อนตำแหน�งเป+นหัวหน�า/ผู�บริหาร รวมทั้งต�องได�รับการฝ`กอบรมทักษะเฉพาะในการรับข�อ
ร�องเรียน การรายงาน การเปUดเผย และจัดการกับการเปUดเผยข�อมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปZอง
คุ�มครองพยานเปZาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี  



๗ 

 

- หน�วยงานควรสร�างกลไกในการสนับสนุนและปกปZองคุ�มครองผู�เปUดเผยข�อมูล มีนโยบาย
และกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ�ท่ีมากเกินไป และส�งเสริมให�คนกล�าเปUดเผยและรายงานข�อสงสัยเก่ียวกับการ
บริหารท่ีไม�เป+นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน เพื่อลดการรายงานและการรับรู�ที ่ผิดพลาดให�คำปรึกษาการเปUดเผย
พฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสมและปกปZองการต�อต�านท่ีจะมีต�อผู�เปUดเผย 

 - โครงสร�างการรายงาน หรือเปUดเผยผลประโยชน�สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร�าง
ธรรมชาติและขนาดขององค�กร 

- นโยบายโครงสร�างและกระบวนการเปUดเผยข�อมูลสาธารณะต�องได�รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝ`กอบรมเพื่อให�แน�ใจว�าการเปUดเผยข�อมูลสาธารณะจะได�รับการปฏิบัติอย�าง

เหมาะสมกับผู�บริหาร ผู�บังคับบัญชา ข�าราชการท่ัวไป เพ่ือให�ปฏิบัติหน�าท่ีเป+นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
  



๘ 

 

บทที่ ๒ 
 

มาตรการทางกฎหมายเกีย่วกับการปNองกันผลประโยชน� ทับซ�อน 
 
มาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว/าด�วยการปNองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ 
และแก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มาตรา ๑๐๐ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดดำเนินกิจการ ดังต�อไปนี้ 
(๑) เป+นคู�สัญญาหรือมีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�

นั้นปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเป+นเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(๒) เป+นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีเข�าเป+นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐท่ี

เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นปฏิบัติหน�าท่ีในฐานะท่ีเป+นเจ�าหน�าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส�วนท�องถิ่น หรือเข�าเป+นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส�วนท�องถ่ินอันมีลักษณะเป+นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือเป+นหุ�นส�วนหรือผู�ถือ
หุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข�าเป+นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว 

(๔) เข�าไปมีส�วนได�เสียในฐานะเป+นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู�ภายใต�การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้น
สังกัดอยู�หรือปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเป+นเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดแย�งต�อประโยชน�ส�วนรวม หรือประโยชน�ทางราชการหรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหน�าท่ี
ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นเจ�าหน�าท่ีของรัฐตำแหน�งใดท่ีต�องห�ามมิให�ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให�เป+นไปตามท่ี
คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให�
นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าหน�าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให�ถือว�าการดำเนิน
กิจการของคู�สมรสดังกล�าวเป+นการดำเนินกิจการของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑ ให�นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช�บังคับกับการดำเนินกิจการของผู�ซึ่งพ�นจากการเป+น
เจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองปhโดยอนุโลม เว�นแต�การเป+นผู�ถือหุ�นไม�เกินร�อยละห�าของจำนวนหุ�นท้ังหมด
ท่ีจำหน�ายได�ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไม�ใช�บริษัทที่เป+นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ท่ี
ได�รับอนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให�
นำมาใช�บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซึ่งหน�วยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด มอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ในบริษัทจำกัด 
มอบหมายให�ปฏิบัติหน�าท่ีในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหน�วยงานของรัฐถือหุ�นหรือเข�าร�วมทุน 

มาตรา ๑๐๓ ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�ส ินหรือประโยชน�อื ่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และจำนวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดของผู�
ท่ีพ�นจากการเป+นเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองปhด�วยโดยอนุโลม 



๙ 

 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว�ในหมวดนี้ให�ถือเป+นความผิดฐานทุจริตต�อหน�าที่หรือ
ความผิดต�อตำแหน�งหน�าที่ราชการหรือความผิดต�อตำแหน�งหน�าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด�วยบทลงโทษมาตรา ๑๒๒เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดฝRาฝjนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓   
ต�องระวางโทษ จำคุกไม�เกินสามปhหรือปรับไม�เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคสาม หากเจ�าหน�าที ่ของรัฐผู �ใดพิสูจน�ได�ว�าตนมิได�รู �เห็นยินยอมด�วยในการที ่คู �สมรสของตน
ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให�ถือว�าผู�นั้นไม�มีความผิด 

 
๒. ประกาศคณะกรรมการปNองกันและปราบปรามการทุจริตแห/งชาติเรื ่อง หลักเกณฑ�การรับ

ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห�งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปZองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ จึงกำหนด
หลักเกณฑ�และจำนวนทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดที่เจ�าหน�าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได�โดยธรรมจรรยาไว�
ดังนี้ 

 ข�อ ๑ ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศคณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

 ข�อ ๒ ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป+นต�นไป 
 ข�อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว�า

การรับทรัพย�ส ินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที ่ให �ก ันในโอกาสต�าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให�กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความว�า ผู�
บุพการีผู�สืบสันดาน พ่ีน�องร�วมบิดามารดา หรือร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปZา น�าอาคู�สมรสผู�บุพการีหรือ
ผู�สืบสันดานของคู�สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู�รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน�อื่นใด” หมายความว�า สิ่งที่มีมูลค�า 
ได�แก� การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝ`กอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 ข�อ ๔ ห�ามมิให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว�ในประกาศนี้ 

 ข�อ ๕ เจ�าหน�าท่ีของรัฐจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได�ดังต�อไปนี้ 
  (๑) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให�โดยเสน�หาตามจำนวนท่ีเหมาะสม

ตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช�ญาติมีราคาหรือมูลค�าใน

การรับจากแต�ละบุคคล แต�ละโอกาสไม�เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดที่การให�นั้นเป+นการให�ในลักษณะให�กับบุคคล

ท่ัวไป 
  ข�อ ๖ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดจากต�างประเทศ ซ่ึงผู�ให�มิได�ระบุให�เป+นของส�วนตัว 
หรือมีหรือมูลค�าเกินกว�าสามพันบาท ไม�ว�าจะระบุเป+นของส�วนตัวหรือไม� แต�มีเหตุผลความจำเป+นท่ีจะต�องรับไว�
เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคลเจ�าหน�าที ่ของรัฐผู�นั ้นรายงานรายละเอียด
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าว ให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู�บังคับบัญชาเห็น
ว�าไม�มีเหตุที่จะอนุญาตให�เจ�าหน�าที่ผู�นั้นยึดถือทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวนั้นไว�เป+นประโยชน�ส�วนบุคคล 
ให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นส�งมอบทรัพย�สินให�หน�วยงานของรัฐท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยทันที 



๑๐ 

 

ข�อ ๗ การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดที่ไม�เป+นไปตามหลักเกณฑ�หรือมีราคาหรือมีมูลค�า
มากกว�าท่ีกำหนดไว�ในข�อ ๕ ซึ่งเจ�าหน�าที่ของรัฐได�รับมาแล�วโดยมีความจำเป+นอย�างยิ่งที่ต�องรับไว�เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคลเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นต�อผู�บังคับบัญชา ซึ่งเป+นหัวหน�าส�วนราชการ ผู�บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงาน สถาบันหรือองค�กรท่ีเจ�าหนี้ของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถ
กระทำได�เพื่อให�วินิจฉัยว�ามีเหตุผลความจำเป+น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นไว�เป+นสิทธิของตนหรือไม�ในกรณีที่ผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หน�วยงานหรือสถาบันหรือองค�กรที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นสังกัด มีคำสั่งว�าไม�สมควรรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
ดังกล�าว ก็ให�คืนทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นแก�ผู�ให�โดยทันทีในกรณีที่ไม�สามารถคืนให�ได�ให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�
นั้นส�งมอบทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวให�เป+นสิทธิของหน�วยงานท่ีเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�นั้นสังกัดโดยเร็วเม่ือได�
ดำเนินการตามความในวรรคสองแล�ว ให�ถือว�าเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั ้นไม�เคยได�รับทรัพย�สินหรือประโยชน�
ดังกล�าวเลยในกรณีที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนึ่งเป+นผู�ดำรงตำแหน�งผู�บังคับบัญชา  
ซึ่งเป+นหัวหน�าส�วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท�า หรือเป+นกรรมการหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเป+นกรรมการ หรือผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงานของรัฐให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเกี ่ยวกับการรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นต�อผู�มีอำนาจแต�งต้ังถอดถอนส�วนผู�ท่ีดำรงตำแหน�งประธานกรรมการและกรรมการ
ในองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู�ดำรงตำแหน�งที ่ไม�มีผู �บังคับบัญชาที ่มีอำนาจถอดถอนให�แจ�งต�อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ�าหน�าที่ของรัฐ  
ผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหนึ่ง เป+นผู�ดำรงตำแหน�งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือ
สมาชิกสภาท�องถิ่น ให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�นั้นต�อประธานสภา
ผู�แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท�องถิ่นที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�นั้นเป+นสมาชิก แล�วแต�กรณีเพ่ือ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ข�อ ๘ หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดของเจ�าหน�าที่ของรัฐตามประกาศฉบับ
นี้  ให�ใช�บังคับผู�ซ่ึงพ�นจากการเป+นเจ�าหน�าท่ีของรัฐมาแล�วไม�ถึงสองปhด�วย 
 

๓. ประมวลจริยธรรมของข�าราชการเทศบาลตำบลปXาติ้ว พ.ศ.๒๕๕๗ 
ข�อ ๓  ข�าราชการของเทศบาลตำบลปRาบงทุกคน มีหน�าที ่ดำเนินการ ให�เป+นไปตามกฎหมาย  

เพื่อรักษาประโยชน�ส�วนรวม เป+นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริย�ทรงเป+นประมุข 
(๒)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
(๔)  การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน�

ทับซ�อน 
(๕)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต�อง เป+นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖)  การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
(๘)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
(๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 



๑๑ 

 

(๑๐) การสร�างจิตสำนึกให�ประชาชนในท�องถิ่นประพฤติตนเป+นพลเมืองที่ดี ร�วมกันพัฒนา
ชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปXจจุบัน  
 
  



๑๒ 

 

บทที่ ๓ 
 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือปNองกนัผลประโยชน�ทับซ�อน 
 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อปZองกันผลประโยชน�ทับซ�อน “ความขัดแย�งระหว�างบทบาท” (Conflict of roles) 
หมายความว�าบุคคลดำรงตำแหน�งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย�งกัน เช�น นายสมชายเป+นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข�าทำงาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป+นผู�สมัครสอบคนหนึ่งด�วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว�าเกิด “การ
ดำรงตำแหน�งอันหมิ่นเหม�ต�อการเกิดปXญหาผลประโยชน�ทับซ�อน” แต�ในกรณีนี้ถือว�ายังมิได�นำไปสู�การกระทำ
ความผิดแต�ประการใด เช�น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได�เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล�ว แต�นาย
สมชายสามารถวางตัวเป+นกลางมิได�ช�วยเหลือบุตรสาวของตนแต�ประการใด เป+นต�นถ�าเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน
จะต�องถอนตัวออกอย�างสมบูรณ�จากการเป+นผู�มีส�วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว�นจากการให�
คำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช�น ในกรณีท่ีสมชายเป+นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข�าทำงานโดย
มีบุตรสาวของตนสมัครเข�าร�วมสอบคัดเลือกด�วยนั้นซึ่งในสถานการณ�เช�นนี้สมชายจะต�องลาออกจากการเป+น
กรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป+นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข�องกับสถานการณ�อันหมิ่นเหม�ต�อผลประโยชน�
ทับซ�อนอย�างสูง 
 

มาตรการของรัฐในการปNองกันความขัดแย�งกันระหว/างผลประโยชน�ส/วนตนและผลประโยชน�
ส/วนรวม 

๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค�และคุณสมบัติต�องห�ามของรัฐ 
๒. การเปUดเผยข�อมูลทรัพย�สิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวต�อสาธารณะ 
๓. การกำหนดข�อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ตัวอย�างข�อไม�พึงปฏิบัติของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ 

๑. เจ�าหน�าที่ของรัฐไม�พึงรับของตอบแทน ที่เป+นเงินและไม�ใช�ตัวเงินที่มูลค�าสูงเกินความ
เหมาะสมและได�มาโดยมิชอบ 

๒. เจ�าหน�าท่ีของรัฐไม�พึงตัดสินใจในหน�าท่ีการทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข�า
มาเกี่ยวข�อง เช�น การลงคะแนนเสียงของข�าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบต�อ
ส�วนรวม 

๓. เจ�าหน�าที่ของรัฐไม�พึงทำงานในตำแหน�งที่เกี่ยวข�องในภาคธุรกิจหลังพ�นตำแหน�งราชการ
เป+นการปZองกันมิให�ผู�ดำรงตำแหน�งทางราชการนำข�อมูลลับภายในหน�วยงานราชการที่ทราบไปใช�ประโยชน�
หลังออกจากตำแหน�งแล�วและปZองกันการใช�สิทธิพิเศษในการติดต�อกับหน�วยงานราชการในฐานะที่เคยดำรง
ตำแหน�งสำคัญในหน�วยงานราชการมาแล�ว 

 
 หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อน 

๑. ปZองกันผลประโยชน�สาธารณะ 
๒. สนับสนุนความโปร�งใสและความพร�อมรับผิด 
๓. ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเป+นแบบอย�าง 
๔. สร�างวัฒนธรรมองค�กรแนวทางการบริหารเพ่ือปZองกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

 



๑๓ 

 

กรอบการทำงาน มี ๖ ข้ันตอน 
๑. ระบุว�ามีผลประโยชน�ทับซ�อนแบบใดบ�างท่ีมักเกิดข้ึนในองค�กร 
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ�การจัดการและแก�ไขปXญหา 
๓. ให�การศึกษาแก�เจ�าหน�าที่และผู�บริหารระดับต�าง ๆ รวมถึง เผยแพร�นโยบายการปZองกัน

ผลประโยชน�ทับซ�อนให�ท่ัวถึงในองค�กร 
๔. ดำเนินการเป+นแบบอย�าง 
๕. สื่อสารให�ผู�มีส�วนได�เสีย ผู�รับบริการ ผู�สนับสนุนองค�กร และชุมชนทราบถึงความมุ�งมั่นใน

การจัดการเพ่ือปZองกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
๖. บังคับใช�นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

 
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพ่ือปNองกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

๑. การระบุผลประโยชน�ทับซ�อน 
๒. พัฒนากลยุทธ�และตอบสนองอย�างเหมาะสม 
๓. ให�ความรู�แก�เจ�าหน�าท่ีและหัวหน�างานระดับสูง 
๔. ดำเนินการเป+นแบบอย�าง 
๕. สื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสีย 
๖. การบังคับใช�และทบทวนนโยบาย 

 
กรณีตัวอย/าง 

๑. กรณีค�าโง�ขุดลอกห�วยกระดูกเสือขององค�การบริหารส�วนจังหวัดขอนแก�นกรณีนี้เกิดข้ึนในช�วงเดือน
มกราคม ๒๕๔๕ โดยอบต.โนนทองได�ร�องเรียนว�าอบจ.ขอนแก�นอนุมัติโครงการซ้ำซ�อนและมี สจ.แอบอ�างเบิก
เงินโดยไม�ได�ทำงานจริง ข�อเท็จจริงคืออบต.โนนทองได�ทำโครงการขุดลอกลำห�วยกระดูกเสือโดยได�รับ
งบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งได�ดำเนินโครงการดังกล�าวตั้งแต� ๒๖ พฤศจิกายน และเสร็จสิ้นแล�วตั้งแต�
กลางเดือนธันวาคม ๒๕๔๔ พร�อมกับปXกปZายชื่อโครงการและเบิกจ�ายเรียบร�อยแล�ว ต�อมาอบจ.ขอนแก�น ได�
อนุมัติโครงการขุดลอกลำห�วยกระดูกเสือซ่ึง อบจ.ขอนแก�นได�จัดจ�าง หจก.ต.เจริญทรัพย�หนองเรือ เป+นผู�รับจ�าง
ให�ขุดลอกคลองยาว ๙๖๙ เมตรและได�ทำสัญญาจ�างลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม โดยหจก.ต.เจริญทรัพย� หนองเรือ 
เข�าดำเนินการวันที่ ๒๗ ธันวาคมและส�งมอบงานในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ โดยนำเครื่องจักรไปขุดลอก
ต�อท�ายโครงการที่ขุดลอกฯของอบต.โนนทองที่ทำเสร็จไปแล�วอีก ๙๓ เมตร พร�อมทั้งปXกปZายโครงการและ
ถ�ายภาพปZายโครงการเป+นหลักฐานประกอบการเบิกจ�ายจากอบจ.ขอนแก�น ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเม่ือ
วันท่ี ๗ มกราคมและเบิกจ�ายงบประมาณให�ผู�รับจ�างเม่ือวันที่ ๘ มกราคม นอกจากหจก. ต.เจริญทรัพย�หนอง
เรือปXกปZายของอบจ.แล�ว และยังทำลายปZายโครงการเดิมของอบต.โนนทองท้ิง แต�ชาวบ�านไปพบเข�าจึงนำมาให�
อบต.เพื่อดำเนินการร�องเรียน เรื ่องนี้จึงปรากฏแก�สาธารณะกรณีนี้เกิดผลประโยชน�ทับซ�อน เพราะจาก
ข�อเท็จจริงพบว�า กรรมการผู�จัดการของ หจก. ต.เจริญทรัพย�หนองเรือเคยเป+นอดีตสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก�น 
และเป+นสามีของสมาชิกสภาอบจ.ขอนแก�น ซึ่งมีหุ�นอยู� ๔ ล�าน แต�ได�ถอนหุ�นออกก�อนที่จะมาเป+น สจ. ดังนั้น
ในฐานะภรรยา สจ.ท�านนี้ถือว�าเป+นผู�มีประโยชน�จากธุรกิจของสามี และยังพบข�อเท็จจริงจากคำชี้แจงของนายก
อบจ.ขอนแก�นว�า “ทางสภาอบจ.ขอนแก�น ได�อนุมัติโครงการดังกล�าวตามที่สมาชิกสภาอบจ.ขอนแก�น เขต อ.
หนองเรือ คือ สจ. (ที ่เป+นภรรยาผู �รับเหมา) ที ่ได�เสนอขอโครงการมา” ฉะนั ้นสมาชิกสภาอบจ.อนุมัติ
งบประมาณซึ่งรวมโครงการที่ตนเองขอนอกจากนั้นบริษัทของสามีเข�ามาเป+นผู�รับเหมาในโครงการที่ตนเองขอ



๑๔ 

 

และอนุมัติ เห็นชัดถึงความขัดแย�งในบทบาทต�าง ๆ และด�วยสาเหตุนี้สันนิษฐานได�ว�านำไปสู�การบริหารงานท่ีไม�
รอบคอบ อนุมัติโครงการ รวมท้ังทำสัญญาโดยเร็ว มิได�ไปดูสถานท่ีจริง และการสมรู�ร�วมคิดของคณะกรรมการ
คุมงานและตรวจสอบท่ีรับงานท่ีไม�รายงานข�อเท็จจริง รวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ�างท่ีไม�โปร�งใส ทำให�รัฐเสียหาย ใน
กรณีนี้ อบจ.เรียกเงินคืนจาก หจก.ต.เจริญทรัพย�หนองเรือ และฟZองร�อง ในฐานฉ�อโกง นอกจากนั้นมีการ
สอบสวนวินัยกรรมการตรวจการจ�างและควบคุมงานและมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดินและตัดเงินเดือน รวม ๔ 
คน กรณีท่ีสมาชิกสภาและผู�บริหารองค�กรปกครองท�องถ่ินเป+นผู�รับเหมาเองหรือเป+นหุ�นส�วน 

๒. กรณีของเทศบาลตำบลบ�านโตนด จ.สุโขทัย โดยเทศบาลได�ทำสัญญาว�าจ�างห�างหุ�นส�วนจำกัดคีรี
มาศก�อสร�างให�ก�อสร�างสะพานข�ามคลองน้ำหัก ตำบลโตนด จ.สุโขทัย โดยมีหุ�นส�วนผู�จัดการของห�างฯเป+นผู�ลง
นามซึ่งการก�อสร�างกำหนดแล�วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๔ ต�อมาหุ�นส�วนผู�จัดการได�ลาออกจากการ
เป+นหุ�นส�วนของห�างฯและลงรับสมัครเป+นสมาชิกสภา และได�รับเลือกเป+นสมาชิกสภาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๔๔ และได�ขอเปลี่ยนให�บิดาเป+นหุ�นส�วนผู�จัดการห�างแทนตน ซ่ึงในกรณีนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วินิฉัยว�าถึงแม�จะลาออกจากการเป+นหุ�นส�วนผู�จัดการก�อนวันเลือกตั้ง แต�ก็ยังมีฐานะเป+นหุ�นส�วนของห�างตาม
ประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู�ถือหุ�นและหุ�นส�วนผู�จัดการของห�างได�ทำ
หลังจากวันที่ได�รับเลือกตั้งเข�ามา จึงถือว�าเป+นคู�สัญญากับเทศบาล ซึ่งต�องถูกถอดถอนสมาชิกภาพ  แม�แต�เม่ือ
เปลี่ยนให�บิดาเป+นหุ�นส�วนผู�จัดการก็ยังถือว�าสมาชิกสภาผู�นี้มีผลประโยชน�จากบริษัทคีรีมาศก�อสร�างอยู�ดี ซ่ึงยัง
เป+นคู�สัญญากับเทศบาล  

๓. ผู�บริหารเทศบาลเป+นผู�รับเหมาเอง แต�ต�องการหลีกเลี่ยงการเป+นผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย เช�นกรณีของ
เทศบาลตำบลนาหว�า ซึ่งมีการร�องเรียนว�านายกเทศมนตรีทำสัญญาผีปUดปXงการเข�ารับเหมาของตนเอง กรณีนี้
เป+นข�าวเมื่อมีการตรวจสอบว�าสัญญา ๓ ฉบับ มีผู�รับจ�างชื่อนายดำรงศักดิ์ หากแต�บุคคลไม�มีตัวตนจริง สัญญา
ทั้ง๓ นี้ซึ ่งรวมเป+นเงิน ๑๒๗,๖๐๐ บาท พบว�าเป+นสัญญาของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาหว�าที่เป+น
ผู�ดำเนินการก�อสร�างทั้งหมด เพียงนำชื่อนายดำรงค�ศักดิ์มาแอบอ�าง ในกรณีแสดงให�เห็นอีกลักษณะหนึ่งของ
การเข�ามาทำธุรกิจกับเทศบาลโดยพยายามปUดปXงและนำมาซ่ึงการกระทำท่ีผิดกฎหมายรูปแบบอ่ืน ๆ เช�น การ
สร�างหลักฐานเท็จในการทำสัญญา การเบิกจ�ายค�าก�อสร�างอันเป+นเท็จ 

๔. กรณีที่ภรรยาและญาติเป+นผู�รับเหมาจากการรวบรวมข�อมูลพบว�า หลายกรณีผู�บริหารและสมาชิก
สภาท�องถิ่นไม�ได�เป+นเจ�าของกิจการเอง แต�เป+นกิจการของคู�สมรส มีทั้งจดทะเบียน ไม�จดทะเบียน หรือเดิมจด
ทะเบียนแล�วมาหย�าขาดกันก�อนมาเป+นคู�สัญญากับองค�การปกครองส�วนท�องถิ่น หรือเป+นของญาติสนิท บิดา 
มารดาและพี ่น �อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป+นความจงใจเลี ่ยงกฎหมาย ตัวอย�างเช �น กรณีประธาน
กรรมการบริหารอบต.ตะเคียน จ.นครราชสีมาถูกร�องเรียนทางสื่อมวลชนว�ามีส�วนได�ส�วนเสียกับอบต.โดยให�
ภรรยาเป+นผู�ดำเนินการเป+นคู�สัญญาก�อสร�างหลายโครงการทั้งทำถนน และขุดสระน้ำ ในนามของหจก.เงินหมู�
และหจก.อัศวพลโยธา ซึ่งในข�อร�องเรียนกล�าวว�านี่เป+นเหตุผลให�การบริหารงานส�อไปในทางไม�โปร�งใส และมี
การฮ้ัวงานกันทางอ�อม และท่ีผิดสังเกตคือมีการซอยงานแบบถ่ียิบ โครงการละไม�เกิน ๑ แสนบาท ซ่ึงประธานมี
อำนาจตัดสินใจได�โดยไม�ต�องขอความเห็นชอบต�อนายอำเภอ 

๕.ให�ภรรยารับเหมาแทนแต�ไม�ได�จดทะเบียนสมรส คือ อบต.แห�งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ประธาน
กรรมการบริหารถูกร�องเรียนว�ามีส�วนได�ส�วนเสียในการจัดจ�างของอบต. โดยให�ภรรยาเป+นผู�ประมูลงาน และยัง
มีการเซ็นชื่อประธานเป+นผู�รับเงินแทนผู�รับเหมา เมื่อมีการสอบสวนพบว�าผู�รับเหมาเป+นภรรยาของประธาน
กรรมการบริหารจริง โดยอยู�กินกันมีบุตร ๑ คน แต�ไม�ได�จดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวนไม�
เห็นว�าสมาชิกภาพของประธานกรรมการบริหารต�องสิ้นสุด โดยมองว�าไม�ได�ทำให�ราชการเสียหาย  และ
ความสัมพันธ�ระหว�างผู�รับเหมาและประธานกรรมการบริหารอาจทำให�มีส�วนได�ส�วนเสียกันบ�างเป+นส�วนตัว แต�



๑๕ 

 

ไม�อาจยืนยันได� ไม�มีหลักฐานว�าเซ็นรับเงินแทนผู�รับเหมา ซึ่งเป+นประเด็นว�าการที่อยู�กินกันโดยไม�จดทะเบียน
จะถือว�ามีส�วนได�เสียร�วมกันหรือไม� กรณีท่ีสมาชิกสภารับมอบอำนาจห�างหุ�นส�วนมาดำเนินการแทน 

๖. กรณีของเทศบาลตำบลห�างฉัตร ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเข�าไปมีส�วนได�ส�วนเสียในฐานะผู�รับมอบ
อำนาจ โดยสมาชิกสภาเทศบาลได�รับมอบอำนาจจากห�างหุ�นส�วนจำกัดวงศ�จิระ ให�มีอำนาจในการยื่นสอบราคา
ค�าจ�างเหมาขยายเขตบริการใช�ประปา ในเขตเทศบาลตำบลห�างฉัตร ต�อมาการทำงานจ�างเหมาดังกล�าวมีปXญหา
ข�อโต�แย�งระหว�างคู�สัญญา จึงมีการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข�อพิพาท ปรากฏว�าบุคคลที่ร�วมเจรจาในฐานะ
ตัวแทนของห�างหุ�นส�วนจำกัดวงศ�จิระ ผู�รับจ�างคือสมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ห�างฉัตรอีก ๒ คน และเม่ือมีการส�งมอบงานทางเทศบาลพบว�าลายเซ็นต�ของผู�จัดการห�างแตกต�างจากลายมือท่ี
ลงไว�ในสัญญามาก น�าจะมีการปลอมแปลงเอกสารการส�งงาน นอกจากนั้นมีหลักฐานที่น�าเชื่อได�ว�างานจ�าง
ขยายเขตบริการน้ำประปาในเขตเทศบาลตำบลห�างฉัตรนั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลเหล�านั้นเป+นผู�ดำเนินการเอง
ในกรณีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว�าสมาชิกสภาเทศบาลที่มายื่นซองสอบราคาต�อ
เทศบาลและทำหน�าท่ีเจรจาตกลงกับเทศบาลด�วย มีหน�าท่ีต�องรับผิดชอบต�อตัวการตามมาตรา ๘๐๗ ถึงมาตรา 
๘๑๔ แห�งประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย� ในฐานะที่เป+นตัวแทนและมีหน�าที่ดังกล�าว และเป+นผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียในสัญญากับเทศบาล นอกจากนั้นในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีหน�าที่รักษาประโยชน�ของท�องถ่ิน
กระทำการเข�าเป+นตัวแทนเพ่ือยื่นซองสอบราคาหรือเจรจากับเทศบาลในโครงการของเทศบาล สมาชิกเทศบาล
ย�อมมีประโยชน�ท่ีขัดกันอยู�ท้ังประโยชน�ของเทศบาลและประโยชน�ของห�างฯ 

๗. การจัดซื้อที่ดินบริเวณโรงสูบน้ำประปาแรงต่ำจำนวน ๒๙ โฉนด เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร� ราคา 
๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท กรณีนี้เป+นการจัดซื้อด�วยวิธีพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีถูกกล�าวหาว�าทุจริตในการจัดซ้ือ
ท่ีดินมีราคาแพงเกินความจริงทำให�รัฐเสียหาย ซ่ึงปรากฏว�าในจำนวนท่ีดินท่ีจัดซ้ือเป+นท่ีดินของนายกเทศมนตรี
จำนวน ๑๐ โฉนด ในกรณีนี้นายกเทศมนตรีไม�ได�ทำนิติกรรมเองทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีและเจ�าของที่ดิน 
โดยมีผู�แทนรับมอบอำนาจในการยื่นซองเสนอราคาและเจรจาทางฝRายเทศบาลนิติกรเทศบาลเป+นผู�ทำนิติกรรม
สัญญาแทน กรณีนี้ชี้มูลโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ�นดินและอยู�ในระหว�างการดำเนินการสอบสวน 

๘. เทศบาลตำบลแจ�ห�มเป+นกรณีที่ทำให�มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปXญหาผลประโยชน�ทับซ�อนเพราะจาก
กรณีนี้มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ๒ คน พ�นจากสมาชิกภาพตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส�วนได�ส�วนเสียทั้งทางตรงและอ�อมในห�างหุ�นส�วนจำกัดชัยประสิทธิ
ก�อสร�าง ซึ่งมีสัญญาขายน้ำมันเชื้อเพลิงให�กับเทศบาลตำบลแจ�ห�ม โดยสมาชิกคนหนึ่งเป+นหุ�นส�วน สมาชิกอีก
คนหนึ่งเป+นสามีโดยชอบด�วยกฎหมายของหุ�นส�วนอีกคนของห�างฯ ส�วนนายกเทศมนตรีเป+นพ่ีสาวร�วมบิดา
มารดาของหุ�นส�วนของห�างฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี ๑๐ กิโลเมตรของสำนักงานเทศบาลตำบลแจ�ห�ม สถานี
บริการแห�งนี้ใกล�กับสำนักงานฯมากท่ีสุด สถานีอ่ืน ๆ อยู�ห�างไปถึง ๘-๑๕ ก.ม.ซ่ึงสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก็วินิจฉัยว�าเป+นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและให�พ�นสมาชิกภาพในกรณีนี้สมาชิกสภาท้ังสองคนได�ลาออกจากก�อนการ
วินิจฉัย ส�วนนายกเทศมนตรีจังหวัดพิษณุโลกมีข�อเท็จจริงว�านายกเทศมนตรีไม�ได�เป+นหุ�นส�วน ซ่ึงแม�เป+นพ่ีน�อง
กับหุ�นส�วนของห�างฯก็ไม�ได�รับผลประโยชน�ในกิจการของห�างฯแต�อย�างไร ผู�ว�าราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยว�ามิได�
เป+นผู�มีส�วนได�เสียในสัญญาซ้ือขายน้ำมัน 
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