
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
เรื่อง ประกาศใชคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังวน 
********* 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ  ใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหา
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและ
รับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ  
มาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริต คอรัปชั่น อันเปนปญหาของสังคมไทย  
ที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ 
เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตได 

  องคการบริหารสวนตําบลวังวน  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย   จึงดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลวังวนขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  

  จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

                                        ประกาศ ณ วันที่   6    เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2561 
                                               

 

                                                                      (นางประภาพรรณ  กันตังพันธุ ) 
                                                                   นายกองคการบริหารสวนตําบลวังวน 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 

เพื่อปองกันผลประโยชนทบัซอน 

องคการบริหารสวนตําบลวังวน 

 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลวังวน 



คํานํา 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ               

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหา

ตางๆที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรู

ถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ

ปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ เพื่อแสวงหา

ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่

เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ 

เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

  องคการบริหารสวนตําบลวังวน ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ

ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใช

อํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลวังวน เพื่อเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตอไป 

 

 

        องคการบริหารสวนตําบลวังวน 
         
 
 
 
 

 

 

 



 

 

     สารบัญ       

    

           หนา 

บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน       4 

บทที่ ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน   1๒ 

บทที่ ๓ แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน      ๑6 

          และตัวอยางเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)

  

  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน

สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ

พวกพองเปนหลัก ซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริตสํานักงาน 

ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of 

Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท 

หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคล

นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือ

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม               

ซึ่งการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย 

จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมาก

ในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักได

สงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติกอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที ่            

ของรัฐที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชน

สวนตนหรือพวกพองเปนหลักความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้น 

เมื่อบุคคลไมสามารถตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกัน                

ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชนผลประโยชนสวนตัว(Private Interest)เปนผลตอบแทน               

ที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ 

ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลายผลประโยชนสวนรวมหรือ

ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคลทั้งหลายในสังคม 

ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชน              

ทับซอนเจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ  

  ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําใหบริษัท

ตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทาํงาน 

 



๒. รับผลประโยชนคือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมาเสีย

ภาษีหรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับของกํานัลจากรานคา 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เปนคุณแกฝายใด              

ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการทํางาน

สวนตัว 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปน

ประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหาประโยชนจาก

ขอมูลเหลานั้น 

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู 

๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เคย

ปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

  องคกรสากล Organization for Economic Cooperation and Development 

นิยามผลประโยชนทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตัวและ

ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผลประโยชนทับซอนมี๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็นเปนพบประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถาจัดการ

ผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชน

ทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตอง             

ทําใหคนอ่ืนๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับผลประโยชน

สาธารณะไดในอนาคตหนาที่ทับซอนหรือผลประโยชนเบียดซอนกัน ม๒ี ประเภท 

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน

และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท

หนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ                  

ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยัง                 

มีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางาน



บางอยางที่คนอื่นๆ ทําไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน           

มาเก่ียวของ 

 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท

หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่

ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคต ิ           

ตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ                  

แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ

นํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได 

  หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตองตัดสินใจ

และใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด               

ไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติ                

ตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล 

ฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 

๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา 

เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ เชน              

จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย

ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่น

แกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการผลประโยชน              

ทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการ                

ตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบาย             

และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตน         

เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาที่ทําไดและผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มี

ประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการ

ดังนี้ 

 



- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติรวมถึง              

การใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการเปดเผย                   

และหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด 

- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน 

เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี ้

  - มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

 - กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดของตนเองที่จะตองทํา                      

ตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอนกรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆ                  

ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบท               

ขององคกรและกฎหมายได๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอน 

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกดิขึ้นในองคกร 

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน

ใหทั่วถึงในองคกร 

๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน 

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

 

 

 



รายละเอียดแตละขั้นตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน 

และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปไดเพื่อปองกันไมใหเกิดผลประโยชน

ทับซอนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

 - การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาที่รูสึก

เปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

 - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้)ธุรกิจสวนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคการอื่น                 

(เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน 

-ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการที่อุปสงค

มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือ                   

ผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาที่

เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับ            

การจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร และยัง

ตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด                       

(แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็นหรือแบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 

 

 



๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 

- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที ่                         

ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม

ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย                        

และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี

จัดการผลประโยชนทับซอน 

- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอนใด

เกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและ

จัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอการรวมทํางานกับภาคเอกชน 

การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ 

และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

จะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการ

แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาทีเ่กิดขึ้นตอไป 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนงระดับ

บริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาที่เปดเผย

ผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึง              

สิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง  

(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม  

(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะและพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่

ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ 

 (๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะ

ของผลประโยชนทับซอน 

๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

 



- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถจัดการกับ

ผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน 

 - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับ

ซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน

และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา หากไม

ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม

ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหนาทีแ่ละความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

 - นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยง

และรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่

สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการ

ผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบ

ได 

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใชระบบ 

และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ

ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ 

การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีก

ดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร

ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ

ชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที ่

บทบาทสําคัญของการบริหารผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 

(Public Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรค

ในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการ

ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทํา

ผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการ

ตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคาม

หรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความ

เชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผยใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปน



ปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขา

ไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได 

บทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 

- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย 

- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อใหแนใจวาไดรับการ

สนับสนุนและปองกันพยานที่ดี 

- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 

 - ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการ

เปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การ

คดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรมเปนกลาง 

ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรก

ในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการ

เปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณหากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุป

รายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการ

ตรวจสอบหรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบการ

พัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุนจัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักใน

ความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไร

จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิดจัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรมแก

ขาราชการหรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะ

เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการ

สนับสนุนและปกปองคุมครองพยานเปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี  

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและกระบวนการ

เพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไมเปน

ธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทํา

ผิดที่เหมาะสมและปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย 



 - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและขนาด

ขององคกร 

-นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน 

 - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ

ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

บทท่ี ๒ 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกนัผลประโยชนทับซอน 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ 

๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใด

ดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่

ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ

ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือดําเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน

ทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถิ่นอันมี

ลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหาง

หุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู

ภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแยงตอ

ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ของรัฐผูนั้นเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให

นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการดําเนิน

กิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 



 มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุน

ทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 

(2) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 

มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด 

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน

 มาตรา 103หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผู

ที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือ

ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา

ดวยบทลงโทษมาตรา 122เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 

ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 

100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตน

ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่

เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้ 

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี

ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือ



ผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา 

ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี ้

 ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี ้

 (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

 (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

 (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป 

 ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่จะตองรับไวเพื่อ

รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียดขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมี

เหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวนบุคคล ให

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวา

ที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี

มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนี้ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได

เพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน

หรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงาน

หรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็

ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได

ดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน

ดังกลาวเลยในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา              

ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ                        



การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ

กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจง

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ              

ผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา                     

หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น                        

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก 

แลวแตกรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

 ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้                     

ใหใชบังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

3. ประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลวังวน  พ.ศ.2557 
ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังวนทุกคน มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตาม

กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(5)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(8)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสร างจิตสํ านึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ ดี                      

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  
 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

แนวทางปฏบิัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

  แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน “ความขัดแยงระหวางบทบาท” (Conflict 

of roles) หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนงที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการ

สอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวา               

เกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสู

การกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลว       

แตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตนถาเกิดผลประโยชน

ทับซอนจะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจาก

การใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร              

เขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซึ่งในสถานการณเชนนี้สมชายจะตองลาออก

จากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหม                

ตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 

๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 

๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ 

  1. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสม

และไดมาโดยมิชอบ 

 2. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามา

เกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอืน่ใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม 

 3. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจหลังพนตําแหนงราชการเปนการ

ปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชนหลังออก

จากตําแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหนง

สําคัญในหนวยงานราชการมาแลว 

 

 



 หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 

2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 

3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

4. สรางวัฒนธรรมองคกรแนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน 

1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร 

 2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

 3. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชน                 

ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 

4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการเพื่อ

ปองกันผลประโยชนทับซอน 

6. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

1. การระบุผลประโยชนทับซอน 

2. พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

3. ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 

4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 

5. สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

 6. การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

 

 



กรณีตัวอยาง 

1. กรณีคาโงขุดลอกหวยกระดูกเสือขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนกรณีนี้เกิดขึ้นในชวงเดือน

มกราคม 2545 โดยอบต.โนนทองไดรองเรียนวาอบจ.ขอนแกนอนุมัติโครงการซ้ําซอนและมีส.จ.แอบอาง               

เบิกเงินโดยไมไดทํางานจริง ขอเท็จจริงคืออบต.โนนทองไดทําโครงการขุดลอกลําหวยกระดูกเสือโดยไดรับ

งบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งไดดําเนินโครงการดังกลาวตั้งแต 26 พฤศจิกายน และเสร็จสิ้นแลวตั้งแต

กลางเดือนธันวาคม 2544 พรอมกับปกปายชื่อโครงการและเบิกจายเรียบรอยแลว ตอมาอบจ.ขอนแกน                

ไดอนุมัติโครงการขุดลอกลําหวยกระดูกเสือซ่ึง อบจ.ขอนแกนไดจัดจาง หจก.ต.เจริญทรัพยหนองเรือ เปนผูรับ

จางใหขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและไดทําสัญญาจางลงวันที่ 25 ธันวาคม โดยหจก.ต.เจริญทรัพย                    

หนองเรือ เขาดําเนินการวันที่ 27 ธันวาคมและสงมอบงานในวันที่ 3 มกราคม 2545 โดยนําเครื่องจักร                

ไปขุดลอกตอทายโครงการที่ขุดลอกฯของอบต.โนนทองที่ทําเสร็จไปแลวอีก 93 เมตร พรอมทั้งปกปาย

โครงการและถายภาพปายโครงการเปนหลักฐานประกอบการเบิกจายจากอบจ.ขอนแกน ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 มกราคมและเบิกจายงบประมาณใหผูรับจางเมื่อวันที่ 8 มกราคม นอกจากหจก.                

ต.เจริญทรัพยหนองเรือปกปายของอบจ.แลว และยังทําลายปายโครงการเดิมของอบต.โนนทองทิ้ง แตชาวบาน

ไปพบเขาจึงนํามาใหอบต.เพื่อดําเนินการรองเรียน เรื่องนี้จึงปรากฏแกสาธารณะกรณีนี้เกิดผลประโยชนทับ

ซอน เพราะจากขอเท็จจริงพบวา กรรมการผูจัดการของ หจก. ต.เจริญทรัพยหนองเรือเคยเปนอดีตสมาชิก

สภาจังหวัดขอนแกน และเปนสามีของสมาชิกสภาอบจ.ขอนแกน ซึ่งมีหุนอยู 4 ลาน แตไดถอนหุนออกกอน            

ที่จะมาเปนส.จ.ดังนั้นในฐานะภรรยา สจ.ทานนี้ถือวาเปนผูมีประโยชนจากธุรกิจของสามี และยังพบขอเท็จจริง

จากคําชี้แจงของนายกอบจ.ขอนแกนวา “ทางสภาอบจ.ขอนแกน ไดอนุมัติโครงการดังกลาวตามที่สมาชิกสภา

อบจ.ขอนแกน เขต อ.หนองเรือ คือส.จ.(ที่เปนภรรยาผูรับเหมา) ที่ไดเสนอขอโครงการมา” ฉะนั้นสมาชิกสภา

อบจ.อนุมัติงบประมาณซึ่งรวมโครงการที่ตนเองขอนอกจากนั้นบริษัทของสามีเขามาเปนผูรับเหมาในโครงการ

ที่ตนเองขอและอนุมัติ เห็นชัดถึงความขัดแยงในบทบาทตางๆ และดวยสาเหตุนี้สันนิษฐานไดวานําไปสู                      

การบริหารงานที่ไมรอบคอบ อนุมัติโครงการ รวมทั้งทําสัญญาโดยเร็ว มิไดไปดูสถานที่จริง และการสมรู             

รวมคิดของคณะกรรมการคุมงานและตรวจสอบที่รับงานที่ไมรายงานขอเท็จจริง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจาง                 

ที่ไมโปรงใส ทําใหรัฐเสียหาย ในกรณีนี้ อบจ.เรียกเงินคืนจาก หจก.ต.เจริญทรัพยหนองเรือ และฟองรอง                  

ในฐานฉอโกง นอกจากนั้นมีการสอบสวนวินัยกรรมการตรวจการจางและควบคุมงานและมีคําสั่งลงโทษ                   

ลดขั้นเงินเดินและตัดเงินเดือน รวม 4 คน กรณีที่สมาชิกสภาและผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นเปน

ผูรับเหมาเองหรือเปนหุนสวน 

2. กรณีของเทศบาลตําบลบานโตนด จ.สุโขทัย โดยเทศบาลไดทําสัญญาวาจางหางหุนสวนจํากัดคีรีมาศ

กอสรางใหกอสรางสะพานขามคลองน้ําหัก ตําบลโตนด จ.สุโขทัย โดยมีหุนสวนผูจัดการของหางฯเปนผูลงนาม

ซึ่งการกอสรางกําหนดแลวเสร็จภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ตอมาหุนสวนผูจัดการไดลาออกจากการเปน

หุนสวนของหางฯและลงรับสมัครเปนสมาชิกสภา และไดรับเลือกเปนสมาชิกสภาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

2544 และไดขอเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการหางแทนตน ซึ่งในกรณีนี้สํานักงานคณะกรรมการ



กฤษฎีกาวินิฉัยวาถึงแมจะลาออกจากการเปนหุนสวนผูจัดการกอนวันเลือกตั้ง แตก็ยังมีฐานะเปนหุนสวน               

ของหางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผูถือหุนและหุนสวนผูจัดการ                

ของหางไดทําหลังจากวันที่ไดรับเลือกตั้งเขามา จึงถือวาเปนคูสัญญากับเทศบาล ซึ่งตองถูกถอดถอนสมาชิก

ภาพ  แมแตเมื่อเปลี่ยนใหบิดาเปนหุนสวนผูจัดการก็ยังถือวาสมาชิกสภาผูนี้มีผลประโยชนจากบริษัทคีรีมาศ

กอสรางอยูดี ซึ่งยังเปนคูสัญญากับเทศบาล  

3. ผูบริหารเทศบาลเปนผูรับเหมาเอง แตตองการหลีกเลี่ยงการเปนผูมีสวนไดสวนเสีย เชนกรณีของเทศบาล

ตําบลนาหวา ซึ่งมีการรองเรียนวานายกเทศมนตรีทําสัญญาผีปดปงการเขารับเหมาของตนเอง กรณีนี้          

เปนขาวเมื่อมีการตรวจสอบวาสัญญา 3 ฉบับ มีผูรับจางชื่อนายดํารงศักดิ์ หากแตบุคคลไมมีตัวตนจริง สัญญา

ทั้ง3 นี้ซึ่งรวมเปนเงิน 127,600 บาทพบวาเปนสัญญาของนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลนาหวาที่เปน

ผูดําเนินการกอสรางทั้งหมด เพียงนําชื่อนายดํารงคศักดิ์มาแอบอาง ในกรณีแสดงใหเห็นอีกลักษณะหนึ่ง                

ของการเขามาทําธุรกิจกับเทศบาลโดยพยายามปดปงและนํามาซึ่งการกระทําที่ผิดกฎหมายรูปแบบอื่นๆ                 

เชน การสรางหลักฐานเท็จในการทําสัญญา การเบิกจายคากอสรางอันเปนเท็จ 

4. กรณีที่ภรรยาและญาติเปนผูรับเหมาจากการรวบรวมขอมูลพบวา หลายกรณีผูบริหารและสมาชิกสภา

ทองถิ่นไมไดเปนเจาของกิจการเอง แตเปนกิจการของคูสมรส มีทั้งจดทะเบียน ไมจดทะเบียน หรือเดิม                

จดทะเบียนแลวมาหยาขาดกันกอนมาเปนคูสัญญากับองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือเปนของญาติสนิท 

บิดา มารดาและพี่นอง บุตร บางกรณีดูเหมือนเปนความจงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอยางเชน กรณีประธาน

กรรมการบริหารอบต.ตะเคียน จ.นครราชสีมาถูกรองเรียนทางสื่อมวลชนวามีสวนไดสวนเสียกับอบต.โดยให

ภรรยาเปนผูดําเนินการเปนคูสัญญากอสรางหลายโครงการทั้งทําถนน และขุดสระน้ํา ในนามของหจก.เงินหมู

และหจก.อัศวพลโยธา ซึ่งในขอรองเรียนกลาววานี่เปนเหตุผลใหการบริหารงานสอไปในทางไมโปรงใส และมี

การฮ้ัวงานกันทางออม และที่ผิดสังเกตคือมีการซอยงานแบบถี่ยิบ โครงการละไมเกิน 1 แสนบาท ซึ่งประธาน

มีอํานาจตัดสินใจไดโดยไมตองขอความเห็นชอบตอนายอําเภอ 

5.ใหภรรยารับเหมาแทนแตไมไดจดทะเบียนสมรส คือ อบต.แหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี  ประธาน

กรรมการบริหารถูกรองเรียนวามีสวนไดสวนเสียในการจัดจางของอบต. โดยใหภรรยาเปนผูประมูลงาน และยัง

มีการเซ็นชื่อประธานเปนผูรับเงินแทนผูรับเหมา เมื่อมีการสอบสวนพบวาผูรับเหมาเปนภรรยาของประธาน

กรรมการบริหารจริง โดยอยูกินกันมีบุตร 1 คน แตไมไดจดทะเบียนสมรส ในกรณีนี้คณะกรรมการสอบสวน                   

ไมเห็นวาสมาชิกภาพของประธานกรรมการบริหารตองสิ้นสุด โดยมองวาไมไดทําใหราชการเสียหาย                    

และความสัมพันธระหวางผูรับเหมาและประธานกรรมการบริหารอาจทําใหมีสวนไดสวนเสียกันบางเปนสวนตัว 

แตไมอาจยืนยันได ไมมีหลักฐานวาเซ็นรับเงินแทนผูรับเหมา ซึ่งเปนประเด็นวาการที่อยูกินกันโดย                             

ไมจดทะเบียนจะถือวามีสวนไดเสียรวมกันหรือไม กรณีที่สมาชิกสภารับมอบอํานาจหางหุนสวนมาดําเนินการ

แทน 



6. กรณีของเทศบาลตําบลหางฉัตร ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบอํานาจ 

โดยสมาชิกสภาเทศบาลไดรับมอบอํานาจจากหางหุนสวนจํากัดวงศจิระ ใหมีอํานาจในการยื่นสอบราคาคาจาง

เหมาขยายเขตบริการใชประปา ในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตร ตอมาการทํางานจางเหมาดังกลาวมีปญหา              

ขอโตแยงระหวางคูสัญญา จึงมีการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับขอพิพาท ปรากฏวาบุคคลที่รวมเจรจาในฐานะ

ตัวแทนของหางหุนสวนจํากัดวงศจิระ ผูรับจางคือสมาชิกสภาเทศบาลคนเดิมและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

หางฉัตรอีก 2 คน และเมื่อมีการสงมอบงานทางเทศบาลพบวาลายเซนตของผูจัดการหางแตกตางจากลายมือ

ที่ลงไวในสัญญามาก นาจะมีการปลอมแปลงเอกสารการสงงาน นอกจากนั้นมีหลักฐานที่นาเชื่อไดวางานจาง

ขยายเขตบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลตําบลหางฉัตรนั้นมีสมาชิกสภาเทศบาลเหลานั้นเปนผูดําเนินการเอง

ในกรณีนี้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกามีคําวินิจฉัยวาสมาชิกสภาเทศบาลที่มายื่นซองสอบราคาตอ

เทศบาลและทําหนาที่เจรจาตกลงกับเทศบาลดวย มีหนาที่ตองรับผิดชอบตอตัวการตามมาตรา 807 ถึง

มาตรา 814 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ในฐานะที่เปนตัวแทนและมีหนาที่ดังกลาว และเปนผูมี

สวนไดสวนเสียในสัญญากับเทศบาล นอกจากนั้นในฐานะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมีหนาที่รักษาประโยชนของ

ทองถิ่นกระทําการเขาเปนตัวแทนเพื่อยื่นซองสอบราคาหรือเจรจากับเทศบาลในโครงการของเทศบาล สมาชิก

เทศบาลยอมมีประโยชนที่ขัดกันอยูทั้งประโยชนของเทศบาลและประโยชนของหางฯ 

7. การจัดซื้อที่ดินบริเวณโรงสูบน้ําประปาแรงต่ําจํานวน 29 โฉนด เนื้อท่ีประมาณ 8 ไร ราคา 18,500,000 

บาท กรณีนี้เปนการจัดซื้อดวยวิธีพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีถูกกลาวหาวาทุจริตในการจัดซื้อที่ดินมีราคาแพง

เกินความจริงทําใหรัฐเสียหาย ซึ่งปรากฏวาในจํานวนที่ดินที่จัดซื้อเปนที่ดินของนายกเทศมนตรีจํานวน 10 

โฉนด ในกรณีนี้นายกเทศมนตรีไมไดทํานิติกรรมเองทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีและเจาของที่ดิน โดยมีผูแทน

รับมอบอํานาจในการยื่นซองเสนอราคาและเจรจาทางฝายเทศบาลนิติกรเทศบาลเปนผูทํานิติกรรมสัญญาแทน 

กรณีนี้ชี้มูลโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและอยูในระหวางการดําเนินการสอบสวน 

8. เทศบาลตําบลแจหมเปนกรณีที่ทําใหมีการตื่นตัวเกี่ยวกับปญหาผลประโยชนทับซอนเพราะจากกรณีนี้มี

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน พนจากสมาชิกภาพตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีสวนไดสวนเสียทั้งทางตรงและออมในหางหุนสวนจํากัดชัยประสิทธิ

กอสราง ซึ่งมีสัญญาขายน้ํามันเชื้อเพลิงใหกับเทศบาลตําบลแจหม โดยสมาชิกคนหนึ่งเปนหุนสวน สมาชิกอีก

คนหนึ่งเปนสามีโดยชอบดวยกฎหมายของหุนสวนอีกคนของหางฯ สวนนายกเทศมนตรีเปนพี่สาวรวมบิดา

มารดาของหุนสวนของหางฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตรของสํานักงานเทศบาลตําบลแจหม สถานี

บริการแหงนี้ใกลกับสํานักงานฯมากที่สุด สถานีอ่ืนๆอยูหางไปถึง 8-15 ก.ม.ซึ่งสํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็

วินิจฉัยวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียและใหพนสมาชิกภาพในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคนไดลาออกจากกอนการ

วินิจฉัย สวนนายกเทศมนตรีจังหวัดพิษณุโลกมีขอเท็จจริงวานายกเทศมนตรีไมไดเปนหุนสวน ซึ่งแมเปนพี่นอง

กับหุนสวนของหางฯก็ไมไดรับผลประโยชนในกิจการของหางฯแตอยางไร ผูวาราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยวามิได

เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญาซื้อขายน้ํามัน 

************************************************************************************************* 


