คานา
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการ
ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อานาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจ และทาให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของ
ประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการกาหนดหลักการไว้ใน
รัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ
ดังนั้น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จึงต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอื่นแสวงหา
ผลประโยชน์
กระทรวงมหาดไทย หวั งเป็น อย่างยิ่งว่า “คู่มือ การปู องกันผลประโยชน์ ทับซ้อ น” ฉบั บนี้ จะเป็น ประโยชน์แ ก่
ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อไป
กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน
.............................
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์
ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึง ถึง ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็น หลักซึ่ง ถือเป็นความผิดเชิง
จริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็น ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ
ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้องผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆเพื่อสนองความต้องการ
ทั้งหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์
หรื อปกปูอ งการสู ญ เสี ยของสิ่ งที่ มี อยู่ แล้ ว เช่น ที่ดิ น หุ้ น ต าแหน่ ง ในบริ ษั ทที่ รับ งานจากหน่ ว ยงาน รวมถึ ง การได้ มาซึ่ ง
ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
อื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่
ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคล
ทั้งหลายในสังคมผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกการระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
 ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ประโยชน์
ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทา
ให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
 หลีกเลีย่ งการใช้ตาแหน่งหน้าทีห่ รือทรัพยากรของหน่วยงานเพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
 ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
 ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่

หน้า ที่ส าธารณะ (public duty) หน้ าที่ สาธารณะของผู้ที่ ทางานให้ภาครั ฐคื อ การให้ ความสาคั ญ อั นดั บต้ นแก่
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
สานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ Conflict of
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริการ
มีผลประโยชน์ ส่ วนตัว มากจนมีผลต่ อการตัด สิ นใจหรือ การปฏิ บัติ หน้ าที่ ใ นต าแหน่ ง หน้า ที่ ที่บุ คคลนั้ นรั บ ผิด ชอบอยู่แ ละ
ส่ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ข องส่ว นรวม กล่า วคื อ การที่ เ จ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐตั ด สิ น ใจหรือ ปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ใ นต าแหน่ ง ของตน
อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว
ทั้งเจตนาและไม่ เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่ง กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ ไ ม่เห็ นว่า เป็นความผิ ด ตัว อย่า ง
การกระทาดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้ องคานึง ถึ งประโยชน์สาธารณะ แต่ทาหน้าที่กลับ ตัดสินใจหรือปฏิบัติ หน้าที่โดยคานึง ถึง ประโยชน์ส่ วนตนหรื อ
พวกพ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์

บทที่ 2
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
................................
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติมพ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. 2554มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญ ญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการหน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญ ญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน
หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่
ภายใต้การกากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดแย้ง ต่ อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์
ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ
กับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็น การดาเนิน กิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรา 101 ให้นาบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัท
มหาชนจากัด ซึ่ง ไม่ใช่บริษัทที่เป็น คู่สัญ ญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ไ ด้รับอนุญ าตตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหน่วยงาน
ที่มีอานาจกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน

มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่ง กฎหมายเว้นแต่การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญ ญัติไ ว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสามหากเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มี
ความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเ รื่อ งหลั กเกณฑ์ การรับทรัพ ย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 103 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่า ด้ว ยการปูอ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดหลักเกณฑ์และจานวน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า
อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิง การรับบริการการรับการ
ฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละ
โอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญ ชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญ าตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น ยึดถือทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้
ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี
ระหว่ า งบุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น ต้ อ งแจ้ ง รายละเอี ย ดข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนิน การตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์
ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สิน ไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็น ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้บัง คับบัญ ชา ซึ่ง เป็น หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือ เป็น กรรมการหรือผู้บริห ารสูง สุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น กรรมการหรื อ
ผู้บริหารสูง สุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่
มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่ง
พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๓.๑ ส่วนคาปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตั วมาประกอบการใช้ดุ ลยพินิ จให้เ ป็นคุณ หรือ เป็นโทษแก่ บุคคลนั้นหรือปฏิ บัติต่อ บุคคลนั้นต่ างจากบุคคลอื่นเพราะ
ความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่ง อานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย

(๓) ไม่กระทาการใดหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรื อสงสั ย ว่า จะขั ดกั บประโยชน์ส่ ว นรวมที่ อยู่ ในความรั บผิ ด ชอบของหน้า ที่ ทั้ ง นี้ ในกรณี มีค วามเคลือ บแคลงหรือ สงสั ย
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น หลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้ง ระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่มอันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.3 หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และ
ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้
(๑) ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมจะรับของขวัญแทนตน หรือญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดาเนินการหรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติเพือ่ ป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
................................
1. แนวทางปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
 ก่อนเข้ามารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใด ๆ บ้าง
 ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็น
คู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสารวจกิจการต่าง ๆ ของ
คู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การปฏิบัติหน้าที่หรือดารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ดาเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
 คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตได้ห้าม
คู่สมรสมิให้ดาเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
3) การดาเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ถึง 2 ปี)

 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 ได้บัญญัติ

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในตาแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คาแนะนา : ท่านควรดาเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม 3 ข้อนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ

1) เราควรรับหรือไม่: ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้

 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ

เปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
 ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือให้
พิจารณาว่า ทาไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผล
ต่อการตั ดสิน ใจในการปฏิ บัติต นหรื อไม่ หรื อควรพิ จารณาบนหลั กการปฏิ บัติง านในภาครัฐ ที่อ ยู่บ น
พื้นฐานว่า การกระทาและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็น กลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กร
ของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทาให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในสังคม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ :ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้องรายงาน
หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. 2543
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่มี

ความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสิน ว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดารงตาแหน่ง
เดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น

 ถ้าในปีง บประมาณใด ๆ คุณ ค่า ของของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ที่ ไ ด้ รับจากผู้ ให้ค นเดียวกัน กลุ่ ม

เดียวกัน หรือผู้ ให้มีความสัมพั นธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อ รวมกันทั้งปีมี ค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อ ง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อ รวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อ งรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
 ของขวัญ และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไ ด้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ

3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
 หากมี ร าคาทางการตลาดระหว่ า ง 3,000 – 15,000 บาท ส่ ว นราชการต้ อ งพิ จ ารณาตั ด สิ น ว่ า

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
 หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณา
ตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร
3. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความ
ร้ายแรงของการฝุาฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

Self Interest

Public Interest

บทที่ 4
กรณีศึกษาผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงมหาดไทย
................................
กรณีที่ภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง แต่เป็นกิจการ
ของคู่สมรสมีทั้งจดทะเบียนไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วมาหย่าขาดกัน ก่อนมาเป็นคู่สัญญากับองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิทบิดามารดาและ พี่น้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็นความจงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น
กรณีของเทศบาลตาบล ก. ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการลอบวางเพลิงที่ว่าการอาเภอ ข. ซึ่ง ตารวจ
เผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานว่าจังหวัดกาลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการกล่าวหาว่าสมาชิกสภา
เทศบาลฝุายค้านร้องว่าฝุายบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคู่สัญญาเป็นพี่น้องกัน ส่วนฝุายบริหารก็ร้องว่า
ภรรยาสมาชิ ก เทศบาลฝุ า ยค้ า นท าสั ญ ญาซื้ อ ขายน้ ามั น กั บ เทศบาลต าบล ก . ซึ่ ง กรณี นี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการสอบสวนของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
การจัดซื้อที่ดินของตัวเอง
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จาเป็นต้องมีการจัดซื้อที่ดิน
เพื่ อท าโครงการ เช่น สถานที่ ทาการขององค์ก รปกครองท้ องถิ่น โรงบาบัด น้าเสี ยที่ ดิน สาหรั บการกาจัด ขยะหรือ สถานี
น้าประปา พบว่าหลายครั้งไม่สามารถซื้อที่ดินตามราคาที่ได้รับงบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้นเพราะราคาที่ดินแพงเกิน
ความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริตควบคู่ไปกับการจัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่ง สาเหตุหนึ่ง ของปัญ หานี้มีต้นตอจากการที่ผู้บริหาร
มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหาประโยชน์ส่วนตัวเก็งกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งใน
รูปใช้ข้อมูลภายในเป็นประโยชน์ไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่
เพื่อขายที่ดินของตนเอง ในราคาที่สูงทั้งที่ตนเองเป็นบุคคลที่ต้องรักษาประโยชน์ของสาธารณะ
กรณีนายก อบจ.ก. เช่ารถบริษัทตนเอง
กรณีนไี้ ด้รับความสนใจมากเนือ่ งด้วยความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีสูงข้อเท็จจริงคือจากนายก
อบจ.ก. ได้ทาสัญญาเช่ารถกับบริษัท ข. จากัด ซึ่งนายก อบจ.ก. เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อไป
ทัศนศึกษาตามโครงการสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารและข้าราชการ อบจ.ก. ในกรณีเดิมจังหวัด ก. วินิจฉัยว่า
นายก อบจ. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาแต่ต่อมาสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่า นายก อบจ. ไม่ต้องให้พ้นจาก
ตาแหน่ง เพราะใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 การเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับ อบจ. ทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งต้องเป็น
สัญญาสัมปทานเท่านั้นสัญญา นายก อบจ.ก. ทากับบริษัทเป็นเพียงสัญญาธรรมดา แต่ในที่สุด นายก อบจ. ต้องพ้นจาก
ตาแหน่งด้วยเหตุความขัดแย้งใน อบจ. ซึ่งประเด็น“สัญญาสัมปทาน” ใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดง ความลักลั่น
ในกฎหมายที่กาหนดลักษณะห้ามเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันระหว่างประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรณีการซื้อขายน้ามันของเทศบาลตาบล ก.
เรื่องของเทศบาลตาบล ก. เป็นกรณีที่ทาให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์สว่ นรวม เพราะจากกรณีนมี้ นี ายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2 คนพ้นจากสมาชิกภาพตามคาวินจิ ฉัย
ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและอ้อมในห้างหุ้นส่วนจากัด ข. ซึ่งมีสัญญาขาย
น้ามันเชื้อเพลิงให้กับเทศบาลตาบล ก. โดยสมาชิกคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ
หุน้ ส่วนอีกคนของห้างฯส่วนนายกเทศมนตรีเป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาของหุน้ ส่วนของห้างฯ ทัง้ ทีใ่ นระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร
ของสานักงานเทศบาลตาบล ก. สถานีบริการแห่งนี้ใกล้กับสานักงานฯมากที่สุดสถานีอื่นๆ อยู่ห่างไปถึง 8 - 15 กิโลเมตร ซึง่
สานักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็วนิ จิ ฉัยว่า เป็นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและให้พน้ สมาชิกภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาทัง้ สองคนได้ลาออก
ก่อนการวินิจฉัยส่วนนายกเทศมนตรีจังหวัด ก. มีข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้เป็นพี่น้องกับหุ้นส่วน
ของห้างฯ ก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯ แต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยว่า มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
สัญญาซื้อขายน้ามัน

การให้เช่าที่ดินของสมาชิกเทศบาลเทศบาลตาบล ก.
สาหรับในกรณีของเทศบาลตาบล ก. ไม่ใช่การที่สมาชิกสภาเทศบาลขายสินค้าและบริการของบริษัทตนให้เทศบาล
หากเป็นเรื่องของสมาชิกสภาให้เทศบาลเช่าที่ดินเพื่อเก็บพัสดุและที่พักคนงาน ในระยะแรกประมาณ ปี พ.ศ. 2537 เนื่องจาก
เทศบาลไม่มีที่สมาชิกสภาท่านนี้อนุญาตให้เทศบาลใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ในปี 2541 สมาชิกสภาได้แจ้งต่อทางเทศบาลว่า
ต้องการใช้ที่ดิน แต่หากเทศบาลต้องการใช้ก็ให้เช่าเดือนละ 6,000 บาท ซึ่งเทศบาลก็ทาสัญ ญาเช่าที่ดิน กับสมาชิกท่านนี้
ระยะเวลา 3 ปีจาก 2541 - 2543 และได้ต่อสัญญาอีก 3 ปี คือ 2544 - 2547 แต่นายกเทศมนตรีคนใหม่ที่เพิ่งเข้าดารง
ตาแหน่งได้ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นว่าสมาชิกสภามีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับเทศบาลสมาชิกสภาดังกล่าว จึงบอกเลิกสัญญาและ
คืนเงินค่าเช่าพร้อมทั้งลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและลงสมัครเลือกตั้งซึ่งก็ได้รับเลือกกลับมาอีก
การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ลักษณะนี้อาจเห็นเป็นเรื่องปกติสาหรับแวดวงองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารเป็นเจ้าของ
หรือมีหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งทางตรงหมายถึงเป็นเจ้าของเอง หรือทางอ้อมหมายถึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน
บางกรณีดาเนิน ธุรกิจอยู่ก่อนแล้วและในหลายกรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็น สมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
จนมักจะมีการพูดกันว่าสภาท้องถิ่นเป็น “สภาผู้รับเหมา”จริงอยู่ว่าการเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
นั้นไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่สถานการณ์ความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน
เข้ามาดูแลเพื่อประโยชน์สาธารณะกลับเข้ามารับเหมางานในองค์กรปกครองท้องถิ่น เสียเอง ทาให้สมาชิกสภาและผู้บริหาร
มีบทบาทที่ขัดแย้งกันคือในบทบาทของผู้ว่าจ้างและในบทบาทของผู้รับจ้าง และจากกรณีศึกษาบทบาทที่ขัดแย้งนี้นาสู่ความไม่โปร่งใสในการบริหารงานและการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
กรณีค่าโง่ขุดลอกห้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.
กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2545 โดย อบต.ข. ได้ร้องเรียนว่า อบจ.ก. อนุมัติโครงการซ้าซ้อนและมีการ
แอบอ้างเบิกเงิน โดยไม่ได้ทางานจริง ข้อเท็จจริงคือ อบต.ข. ได้ทาโครงการขุดลอกลาห้วย โดยได้รับงบประมาณจากส่วน
ราชการในการพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติจานวน 510,300 บาท ซึ่งได้ดาเนินโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน และ
เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2544 พร้อมกับปักปูายชื่อโครงการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่อมา อบจ.ก. ได้อนุมัติ
โครงการขุดลอกลาห้วย ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2545 แต่เจ้าหน้าที่พัสดุไ ด้บัน ทึกขออนุมัติ
ดาเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2544 งบประมาณ 580,000 บาทซึ่ง นายก อบจ. ได้ลงนามอนุมัติเห็นชอบ
ให้ดาเนินการในวันเดียวกันปรากฏว่า อบจ.ก. ได้จัดจ้าง หจก.ค. เป็นผู้รับจ้างให้ขุดลอกคลองยาว 969 เมตรและได้ทาสัญญา
จ้างลงวันที่ 25 ธันวาคม โดย หจก.ค. เข้าดาเนินการวันที่ 27 ธันวาคม และส่งมอบงานในวันที่ 3 มกราคม 2545 โดยนา
เครื่องจักรไปขุดลอกต่อท้ายโครงการที่ขุดลอกฯ ของ อบต.ข. ที่ทาเสร็จไปแล้วอีก 93 เมตร พร้อมทั้งปักปูายโครงการและ
ถ่ายภาพปูายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจาก อบจ.ก. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงานเมื่อวันที่ 7 มกราคมและ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 8 มกราคม นอกจาก หจก.ค. ปักปูายของ อบจ.ก. แล้ว และยังทาลายปูายโครงการ
เดิมของ อบต.ข. ทิ้ง แต่ชาวบ้านไปพบเข้าจึงนามาให้ อบต.ข. เพื่อดาเนินการร้องเรียนเรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะ
กรณีที่สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน
การศึกษาพบว่ามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเข้ามารับเหมางานของเทศบาล
กรณีที่พบจะมีทั้ง ที่เข้ามาโดยตรงในฐานะของหุ้นส่วนเช่น กรณีของเทศบาลตาบล ก. ได้ทาสัญญาว่าจ้างห้างหุ้น ส่วนจากัด
ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ตาบล ก. โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ เป็นผู้ลงนามซึ่งการก่อสร้างกาหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ และลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภา
และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเมื่อวัน ที่ 10 กรกฎาคม 2544 และได้ขอเปลี่ยนให้บิดาเป็น หุ้น ส่วนผู้จัดการห้างแทนตน
ซึ่งในกรณีนี้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ถึงแม้จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกตั้ง แต่ก็ยังมี
ฐานะเป็น หุ้น ส่วนของห้างตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงผู้ถือหุ้น และหุ้น ส่ว น
ผู้จัดการของห้างได้ทาหลังจากวันที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งต้องถูกถอดถอนสมาชิกภาพ แม้แต่
เมื่อเปลี่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ยังถือว่าสมาชิกสภาผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัทก่อสร้างอยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับ

เทศบาล กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญ ญัติการเลือกตั้ง เทศบาลมิไ ด้มีข้อห้ามบุคคลที่เป็น
คู่สัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จึงทาให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อม
การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอีกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ ในกรณีที่ดาเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณ์กับองค์ปกครองท้องถิ่น
ที่ตนเองเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกมองว่าหาผลประโยชน์จากเทศบาลลักษณะเช่นนี้พบเห็นมาก
กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมือง ก.
ส่วนกรณีเทศบาลเมือ ง ก. พบว่ า นายกเทศมนตรีแ ละเทศมนตรีขายสิน ค้าหรื อบริก ารของบริ ษัทตนเองให้กั บ
เทศบาลเทศบาลเมือง ก. ซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทจากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยเทศมนตรีเมือง ก.
เป็ น ผู้ ล งนามในฐานะผู้ ซื้ อ รวมทั้ ง การที่ เ ทศบาลน ารถเทศบาลยี่ ห้ อ นิ ส สั น ไปตรวจเช็ ค สภาพที่ บ ริ ษั ท นิ ส สั น จ ากั ด
ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยกล่าวว่าเป็นศูนย์นิสสันแห่งเดียวในจังหวัด นอกจากนั้นเทศมนตรีในฐานะผู้จัดการ
และเจ้าของโรงพิมพ์ฯ ได้เป็นผู้รับจ้างเทศบาลพิมพ์หนังสือพิมพ์เทศบาลเมือง ก. รวมทั้งเทศมนตรีอีกท่านในฐานะหุ้นส่วน
ของห้างหุ้นส่วนวีดีโอ ซึ่งเทศบาลเมือง ก. ได้ทาการซื้อวัสดุอุปกรณ์จากห้างฯ นี้ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ในกรณีสุดท้ายเทศมนตรี
ได้แจ้งว่าได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่าในกรณีของเทศบาลเมือง ก .
ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีทั้ง 2 คน มีส่วนได้เสียในสัญญาสาหรับเทศมนตรีที่ลาออกจากเป็นหุ้นส่วนนั้น คาวินิจฉัยชี้ว่า
มิได้ลาออกจริงเนื่องจากห้างฯ นี้มีหุ้นส่วนอยู่เพียง 2 คน ถ้าลาออกจริงและเหลือผู้ถือหุ้นเพียง 1 คน ซึ่งไม่อาจคงสภาพห้างฯ
มีผลเป็นการเลิกห้างฯโดยปริยายหากแต่เทศมนตรีก็ยังทาการค้าขายกับห้างนี้ นั่นแสดงว่าเทศมนตรียังคงเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ
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