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คำนำ 

  คูมือการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ผูจัดทำได

รวบรวมหลักการ และแนวคิดพรอมตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายเปนผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนการขัดกัน

ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่องคการบริหารสวน

จังหวัดบึงกาฬ และวิเคราะห ความเสี่ยงสถานการณท่ีเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ใชอิทธิพลตาม

อำนาจหนาที่หรือความรับผิดชอบเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชนสวนตน หรือพวกพอง อันมีผลกระทบตอประโยชน

สวนรวม  ไมเฉพาะในรูปแบบของตัวเงิน ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนท่ีมิใชตัวเงิน หรือทรัพยสิน 

  คณะผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในสังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ในการศึกษาคนควา เพื่อเปนความรูและเปนแนวทางใน

การปองกันผลประโยชนทับซอน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดถูกตองและ

รวดเร็วตอไป 
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บทท่ี 1 

ความหมายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of interests) 
  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือ
พวกพองเปนหลัก ซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนำไปสูการทุจริต  
  สำนักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม หรือ Conflict of interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทำที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง
ขาราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบริหารมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ
หนาที ่ในตำแหนงหนาที ่ที ่บ ุคคลนั ้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนส วนรวม กลาวคือ            
การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือ    
พวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทำดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรู ตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนา         
ในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทำ
ดังกล าวมีให พบเห ็นได มากในสังคม ส งผลให บ ุคคลนั ้นขาดการตัดส ินใจที ่ เท ี ่ยงธรรม เน ื ่องจาก                    
การยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ ้นกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทำ             
222ที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองคำนึงถึงประโยชนสาธารณะ แตกลับทำหนาท่ี
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก 

 

 

 
 

ความขัดแยง Conflict 
  สถานการณที ่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ ้น เมื ่อบุคคลไมสามารถตัดสินใจ   
กระทำอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือ
ผลประโยชน 

ผลประโยชนสวนตัว Private Interest 

  เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือ
ของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการ
ท้ังหลาย 
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest 

  สิ่งใดก็ตามที่ประโยชนสุขแกกลุมบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึง
หลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม 

 

 

พื้นที่สีขาว แทน ประโยชนสวนรวม 

พื้นที่สีดำ แทน ประโยชนสวนตน 
พื้นที่สีเทาเกิดจากการทับซอนของสีขาวและสีดำเปนพื้นที่เกิด “การขัดกัน

ระหวางประโยชนสวนและประโยชนสวนรวม” 
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บทท่ี 2 

รูปแบบการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

  การกระทำใดที่เขาขายการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม หรือ
ผลประโยชนทับซอน 
  เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 
  1.การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefits) และผลจากการรับผลประโยชนนั้น
สงผลตอการตัดสินใจในการดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี เชน การรับเงินหรือการบริการตางๆจากบริษัทเอกชน
ท่ีเขารวมประมูลงานจากภาครัฐ หรือการรับของขวัญจากผูประกอบธุรกิจท่ีเปนลูกคาของหนวยงาน เปนตน 
  2.การทำธุรกิจกับตนเอง (Self – Dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) เชน ผูบริหาร
ของหนวยงานทำสัญญาจางบริษัทที่ภรรยาของตนเปนเจาของมาเปนที่ปรึกษาของหนวยงานหรือทำสัญญา
จ ัดซ ื ้อรถต ู จากบร ิษ ัทท ี ่ตนเองม ีห ุ นส วนอย ู   หร ือทำส ัญญาให หน วยงานจ ัดซ ื ้อท ี ่ด ินของตนเอง                         
ในการสรางสำนักงานแหงใหม เปนตน 
  3. การทำงานหลังเกษียณ (Post – Employment) คือการทำงานกับผูอื่นหลังออกจาก  
ที่ทำงานเดิมโดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเอง
หรือพวกพอง 
  4. การทำงานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) โดยอาศัยตำแหนง
หนาท่ีราชการสรางความนาเชื่อถือ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเอง
ทำงานอยู 
  5. การรูขอมูลภายใน (Inside Information) เปนการนำขอมูลลับของทางราชการเปดเผย
เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนำไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพอง 
เพื ่อแสวงหาประโยชนจากขอมูลเหลานั ้น เชน ผู บริหารหนวยงานรู ขอมูลภายในโครงการกอสรางถนน       
แลวตนเองหรือใหเครือญาติไปกวานซื้อที่ดินตามแนวถนนตัดผานไวลวงหนาเพื่อมาขายใหกับหนวยงาน       
ในราคาที่สูง หรือเจาหนาที่พัสดุของหนวยงานเปดเผยหรือขายขอมูลที่สำคัญของฝายที่มายื่นประมูลไวกอน
หนาใหแกผูประมูลรายอ่ืนท่ีใหผลประโยชน ทำใหฝายท่ีมายื่นประมูลไวกอนหนาเสียเปรียบ เปนตน 
  6. การใชบุคลากรหรือทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตน (Using Employer 
Property for Private Advantage) เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของขาราชการทำงานสวนตัว   
การนำวัสดุครุภัณฑของหนวยงานมาใชที่บาน การใชโทรศัพทของหนวยงานติดตอธุระสวนตัว การนำน้ำมัน
ของราชการมาเติมรถยนตสวนตัว หรือนำรถสวนตนมาลางท่ีหนวยงาน เปนตน 

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้เพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) เชน  
ผูดำรงตำแหนงทางการเมืองอนุมัติโครงการลงในพื้นที่เขตเลือกตั้งหรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบ
สาธารณะเพ่ือหาเสียง หรือการใสชื่อผูดำรงตำแหนงทางการเมืองแสดงความเปนเจาของสิ่งสาธารณะ เปนตน 
 
 
 



คูมือการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตน กับผลประโยชนสวนรวม   หนา | 3 

 

ตัวอยางเชน 
1. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอำนาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอำนาจหนาที่ทำให

บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทำงาน 
2. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน   

จากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกำนัลจากรานคา 
3.  ใช อ ิทธ ิพล เป นการเร ียกผลตอบแทนในการใช อ ิทธ ิพลในตำแหน งหน าท ี ่ เก ิดส งผล                        

ท่ีเปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 
4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอรของราชการ

ทำงานสวนตัว 
5. ใชขอมูลลับทางราชการ เปนการทำขอมูลลับของทางราชการไมเปดเผยเพื ่อรับสิ่งตอบแทน         

ที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆหรือนำไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหาประโยชน
จากขอมูลเหลานั้น 

6. การทำงานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทำงานอยู 
7. การทำงานหลังเกษียณ คือ การทำงานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทำงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 
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บทท่ี 3 

ความสัมพันธระหวางการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

จริยธรรม เปนกรอบใหญทางสังคมที่เปนพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชน  
สวนตนและระโยชนสวนรวมและการทุจริต การกระทำใดที่ผิดตอกฎหมายวาดวยการขดักันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวมและการทุจริต ยอมเปนความผิดจริยธรรมดวย แตตรงกันขาม การกระทำใด    
ที่ฝาฝนจริยธรรม อาจไมเปนความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมและ
การทุจริต เชน การมีพฤติกรรมสวนตัวท่ีไมเหมาะสม การมีพฤติกรรมชูสาว เปนตน 

 
 “จริยธรรมและการทุจริต” 

“เจาหนาที่ของรัฐขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี” โดยเขาไปกระทำการใดๆที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี

และจะเปนตนเหตุของการทุจริตตอไป 

 
 
“การทุจริต” เปนพฤติกรรมที ่ฝาผืนกฎหมายโดยตรง ถือเปนความผิดอยางชัดเจน สังคมสวนใหญ           

จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารองรับ มีบทลงโทษชัดเจน ถือเปนความผิดข้ันรุนแรงท่ีสุดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ

ตองไมปฏิบัติ 

 
 
“การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม” เปนพฤติกรรมที่อยูระหวางจริยธรรมกับ

การทุจริต ที่จะกอใหเกิดผลประโยชนสวนตนกระทบตอผลประโยชนสวนรวม ซึ่งพฤติกรรมบางประเภทมี

การบัญญัติเปนความผิดทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติกรรมบางประเภทมีบัญญัติเปนความผิด

ทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจน แตพฤติกรรมบางประเภทยังไมมีการบัญญัติขอหามไวในกฎหมาย 

 
 
“จริยธรรม”เปนหลักสำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของเจาหนาที่ของรัฐเปรียบเสมือนโครงสรางพื้นฐาน   

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตองยึดถือปฏิบัติ 
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บทท่ี 4 

หลักคิดแยกเร่ืองประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

ระบบคิดที ่จะกลาวตอไปนี้ เปนการนำมาประยุกตใชและเปรียบเทียบ เพื ่อใหเจาหนาที่ของรัฐ     
นำไปเปนหลักคิด ในการปฏิบัติงานใหสามารถแยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมไดอยางเด็ดขาด  
คือ ระบบคิดฐานสิบ กับระบบคิด ฐานสอง 

ระบบคิดฐานสิบ Analog เปนระบบการวิเคราะหขอมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาส 
ที ่จะเลือกไดหลายทาง เกิดความคิดที ่หลากหลาย ซับซอน หากนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน           
ของเจาหนาท่ีของรัฐ จะทำใหเจาหนาท่ีของรัฐตองคิดเยอะ อาจจะนำประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม
มาปะปนกันได แยกประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันไมได 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสิบ คือ การที ่เจาหนาที ่ของรัฐยังมีระบบการคิดที ่ย ังแยก         
เร ื ่องตำแหนงหนาที ่ก ับเร ื ่องสวนตนออกจากกันไมได  นำประโยชนสวนตนและประโยชนส วนรวม                 
มาปะปนกันไปหมด แยกแยะไมออกวาสิ่งไหนคือประโยชนสวนตนสิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม นำบุคลากร
หรือทรัพยสินของราชการมาใชเพ่ือประโยชนสวนตน เบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนตน เครือญาติหรือ
พวกพองเหนือกวาประโยชนของสวนรวมหรือของหนวยงาน จะคอยแสวงหาประโยชนจากประโยชนสวนตน
และประโยชนสวนรวมจะยึดประโยชนสวนตนเปนหลัก 

ระบบคิด ฐานสอง Digital เปนระบบการวิเคราะหขอมูลที ่สามารถเลือกไดเพียง 2 ทางเทานั้น       
คือ 0 (ศูนย) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกไดเพียง 2 ทาง เชน ใช กับไมใช เท็จกับจริง     
ทำไดกับทำไมได ประโยชนสวนตน กับ ประโยชนสวนรวม เปนตน จึงเหมาะกับการนำมาเปรียบเทียบกับ   
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐที่ตองสามารถแยกเรื่องตำแหนงหนาที่กับเรื ่องสวนตัวออกจากกันได    
อยางเด็ดขาด และไมกระทำการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม 

การปฏิบัติงานแบบใชระบบคิดฐานสอง คือ การที ่เจ าหนาที ่ของรัฐมีระบบการคิดที ่สามารถ          
แยกเรื่องตำแหนงหนาท่ีกับเรื่องสวนตนออกจากกัน แยกออกอยางชัดเจนวา สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทำได
สิ่งไหนทำไมได สิ่งไหนคือประโยชนสวนตน สิ่งไหนคือประโยชนสวนรวม ไมนำมาปะปนกัน ไมนำบุคลากรหรือ
ทรัพยสินของราชการมาใชเพื ่อประโยชนสวนตน ไมเบียดบังราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวมหรือ           
ของหนวยงานเหนือกวาประโยชนของสวนตน เครือญาติ และพวกพอง ไมแสวงหาประโยชนจากตำแหนง
หนาที่ราชการ ไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากการปฏิบัติหนาที่ กรณีเกิดการขัดกันระหวางประโยชน
สวนรวมจะยึดประโยชนสวนรวมเปนหลัก 

คิดแบบไหนไมทุจริต 
คิดได 

- คิดกอนทำ (กอนการกระทำการทุจริต) 
- คิดถึงผลเสียหรือผลกระทบตอประเทศชาติ (ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับประเทศในทุกๆดาน) 
- คิดถึงผูท่ีไดรับบทลงโทษจากการกระทำการทุจริต (เอามาเปนบทเรียน) 
- คิดถึงผลเสีย ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับตนเอง (จะตองอยูกับความเสี่ยงท่ีจะถูกรองเรียน 

ถูกลงโทษไลออก และติดคุก) 
- คิดถึงคนรอบขาง (เสื่อมเสียตอครอบครัวและวงศตระกูล 
- คิดอยางมีสติสัมปชัญญะ 
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คิดด ี
- คิดแบบพอเพียง ไมเบียดเบียนตนเอง ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และไมเบียดเบียนประเทศชาติ 
- คิดตามคุณธรรมวา ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว 

คิดเปน 
- คิดแยกเรือ่งประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวมออกจากกันอยางชัดเจน 
- คิดแยกเรื่องตำแหนงหนาท่ีกับเรื่องสวนตัวออกจากกัน 
- คิดท่ีจะไมเอกประโยชนสวนรวมมาเปนประโยชนสวนตน 
- คิดท่ีจะไมนำประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวมมาปะปนกัน มากาวกายกัน 
- คิดท่ีจะไมเอาผลประโยชนสวนรวมมาตอบแทนบุญคุณสวนตน 
- คิดเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เครือญาติ และพวกพอง 
- คิดฐานสองและฐานสิบ 
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บทที่ 5 

การจัดการผลประโยชนทับซอน 

หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก เจาหนาท่ี
ตองตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล
ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผาพันธุ   
วงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 

2. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด  การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวน   
การแสวงหา เปดเผยและจัดการที ่โปรงใส นั ่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด                 
มีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาท่ีจากตำแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที ่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที ่ถือเปนขั ้นตอนแรก          
ของการจัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทำใหเจาหนาที่รวมมือและ
สรางความเชื่อม่ันแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 

3. สงเสร ิมความร ับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบ ัต ิตนเปนแบบอยาง การแกป ญหาหรือ          
จัดการผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที ่และ
องคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบ
และนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการ      
กับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทำได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

4. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที ่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที ่เกิดขึ ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื ่อตรงตอหนาท่ี            
ซ่ึงตองอาศัยวิธีการ ดังนี้ 

4.1 ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและ 
      การปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทำงาน 
4.2 สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ี     
      สบายใจในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทำงาน 
4.3 ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนำไปใช 
      ในทางท่ีผิด 
4.4 ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ     
      ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสราง 
      ระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

1) มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกำหนด 
ทางจริยธรรม 

2) กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและการจัดการผลประโยชนทับซอน 
3) กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
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4) วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของตนเองท่ีจะตองทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
กรอบการทำงานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี ่ยวของสามารถ   

นำไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได 6 ขั้นตอน สำหรับการพัฒนาและ        
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

1) การระบุผลประโยชนทับซอน 
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิด 
   ผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 
- เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปไดเพ่ือปองกันไมให    
  เกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทำให   
  เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ 
  สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ)  
  ความสัมพันธกับองคการอ่ืน (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำงานเสริม 
  ความเปนคูแขง/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน 
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซ้ือจัดจาง  
  การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ  
  การออกใบอนุญาต การใหบริการท่ี อุปสงคมากกวาอุปาทาน การกระจายงบราชการ  
  การปรับปรุง การลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือ ผูเดือดรอน การตัดสิน 
  ขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
  เขามาประกอบดวย 

2) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม  
-  องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ  
   ผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบ 
   ของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบ 
   ขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร และยังตองทำใหผูบริหารและ 
   เจาหนาท่ีสามารถ 
- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และในแบบใด(แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็นหรือ 
  แบบเปนไปได) 
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆท่ีใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
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3) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง  
  ตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกรเอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และ  
  กรรมการบริหารการใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องระหวาง 
  ทำงาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถ  
  ระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีการจัดการผลประโยชน 
  ทับซอน 
- ข้ันตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน 
  ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึง 
  ความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาท่ีตางกัน  
  ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน      
  ทับซอน โดยตรงเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆเชน การติดตอการรวมทำงานกับภาคเอกชน  
  การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป    
  การลดข้ันตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการ   
  ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสราง 
  ความตื่นตัวและความเอใจใส จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหา 
  ท่ีเกิดข้ึนตอไป 

4) ดำเนินการเปนแบบอยาง 
- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยู 
  ในตำแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการ 
 อยางแข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือ   
 แกไขผูบริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคำนึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 
- ผูบริหารตอง 

(1) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม 
(2) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนบุคคล และประโยชนสาธารณะและ   
     พิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน  
(3) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆรวมถึงระดับและลักษณะของตำแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ี    
     ท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

5 ) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 
- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมสามารถ 
  จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถามีผูสวนไดสวนเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสีย 
  ท่ีเกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน 
- การทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยง 
  ของผลประโยชนทับซอนกอนและพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายในหรือโอกาส  
  การใชอำนาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชนและตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการ 
  ผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือ 
  ดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับ  
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  หนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญาดวย 
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆเชน ใหมีสวนรวม 
  ในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอราง 
  นโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนรวมทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและ 
  แกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทำใหไดนโยบาย ท่ีสอดคลองความคาดหวัง 
  สาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชน 
  ทับซอนกับผูมีสวนไดสวนเสียนี้องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและ  
  ตรวจสอบได 

6) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถาม 
  ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพ 
  การทำงานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของ   
  และความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยัง 
  เปนการสื่อสารวาองคกรมีจุดมุงม่ันในการจัดการผลประโยชน ทับซอนอีกดวย การทบทวน   
  ควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสาร 
  ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนา   
  ระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาท่ี 

บทบาทสำคัญของการบริหาร 
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public information 
Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงาน
ของผู  เป ดเผยผู อำนวยการจะเปนผู ได ร ับขอมูลและจัดการกับการรองเร ียนที ่ เก ี ่ยวของกับ                
ผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ไดจาการวิจัย 
คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจาก
รายงานการกระทำผิดและภาวะผูนำเรื่องสำคัญมากในการสรางบรรยากาศในการทำงาน ผูบริหาร
จะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ ้นจากการตรวจสอบตางๆ
ผูอำนวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทำใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ 
เจาหนาที่ผู รับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื ่อมั่นใหแกบุคคลที ่เปดเผยหรือผู ตองสงสัย        
ในการเปดเผยใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สำคัญตอการลดแรงตอตาน
หากสิ ่งที ่เปดเผยบางสวนหรือทั ้งหมดรั ่วไหลออกไปเปนสิ ่งสำคัญที ่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว           
เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทำได 

บทบาทอ่ืนๆ คือ 
  - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 
  - ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 
  - พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองที่ทำงาน ขณะมีการตรวจสอบทำงานอยางใกลชิดรวมกับ
เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือใหแนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 
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  - ปกปองขอมูลที ่เกี ่ยวของกับการเปดเผยที ่เปนหลักฐานใหเวลาและขอมูลที ่ยอนกลับ        
ตอทุกฝายที่เกี่ยวของกับผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยให
คำปรึกษาแนะนำลูกนองไมใหทำผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดข้ึน
และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ
ตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทำใหผูเปดเผยมั่นใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับ    
การปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจาก      
ผู เปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร 
ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทำใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทำใหผูอ่ืนรับรู
ไดวาทำเพ่ือประโยชนสวนตน หรือทำใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
 จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสำคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก
ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทำไมตองเปดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทำผิด
จัดใหม ีการอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเช ิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แกข าราชการหรือ          
เมื่อขาราชการไดเลื่อนตำแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับ    
ขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และการจัดการกบัการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและ
ปกปองคุมครองพยาน 
เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี  

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและ 
  กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัย 
  เก่ียวกับการบริหารท่ีไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support)เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคำปรึกษา 
  การเปดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ 
  ขนาดขององคกร 
- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม 
  กับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 6 

มาตรการกฎหมายเกี่ยวกบัการปองกันผลประโยชนทับซอน 
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 หมวด 14 การปกครองทองถ่ิน 
 มาตรา 250 วรรค 4 กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
ตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ กรมสงเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งตองทำเพียงเทาท่ี
จำเปนเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม การปองกัน
การทุจริตและการใชจายเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกตางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินแตละรูปแบบ และตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันการขัดกันแหงผลประโยชน และ
การปองกันการกาวกายการปฏิบัติหนาท่ีของราชการสวนทองถ่ินดวย 
 หมวด 16 การปฏริูปประเทศ 
 มาตรา 257 ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน 
  (4) ใหมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื ่อจูงใจใหผู ม ีความรู
ความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ และสามารถเจริญกาวหนาไดตามความสามารถ
และผลสัมฤทธิ์ของงานของแตละบุคคล มีความซื่อสัตยสุจริต กลาตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกตองโดยคิด
ประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน มีความคิดสรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆเพื่อการปฏิบตัิ
ราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุมครองปองกันบุคลากร
ภาครัฐจากการใชอำนาจโดยไมเปนธรรมของผูบังคับบัญชา 
  (5) ใหมีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐใหมีความคลองตัว เปดเผย ตรวจสอบได
และมีกลไกในการปองกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื ่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหา    
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
  เพื ่อใหการบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัย   
ใหแกประชาชนรวมทั ้งเพื ่อใหเกิดความสงบสุขแกส ังคมและผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม                
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงมีคำสั่ง ดังตอไปนี้ 
  ขอ 1 ใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล  
ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิด
การทุจริตประพฤติมิชอบได 
  ขอ 2 ในกรณีที่มีการกลาวหาหรือพบเหตุอันสมควรสงสัยวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
กระทำการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนใหหัวหนา     
สวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหนาที่ภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
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2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี ่ยวของกับการบริหารงานบุคคล โดยใหบังคับมาตรการ     
ทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ขอ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ในการควบคุม กำกับดูแล การดำเนินงานใหเปนไปตามบทบัญญัติ    
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด วยการปองกันและปราบปรามการทุจร ิต พ.ศ.2542            
อยางเครงครัด 
  ขอ 4 กรณีท่ีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย ไมดำเนินการตามขอ 2 
และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 
  ขอ 5 ใหสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดำเนิน       
การแสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เรงรัดผลการดำเนินงานตามขอ 1 ขอ 2  
ขอ 3 และขอ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพรอมทั้งเสนอความเห็นใหคณะรักษาความสงบแหงชาติทราบและ
พิจารณาอยางตอเนื่อง  

 3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดำเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทำกับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 

ผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี 
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดำเนินคดี 

(3)รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสญัญากับรฐั หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือ      
ผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
   (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ          
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

   เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที ่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดย   
ใหถือวาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
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มาตรา ๑๐๑ ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวนหุนท้ังหมด

ท่ีจำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมิใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒)        

ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ   

ซึ ่งหนวยงานของรัฐที ่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือ      

บริษัทมหาชนจำกัดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หนวยงานของรัฐถือหุน

หรือเขารวมทุน 

มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ     

แหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจำนวนท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูซ่ึงพนจาก 

การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาที ่หรือ

ความผิดตอตำแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย  

4. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ 

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกำหนด

หลักเกณฑและจำนวนสินทรัพยหรือประโยชนอื ่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา      

ไวดังนี้ 

ขอ ๑  ประกาศนี ้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ       

เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓  ในประกาศนี้ 

“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสินหรือประโยชน

อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม 

หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 

ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 

การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
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ขอ ๔  หามมิใหเจาหนาที ่ของรัฐผู ใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดจากบุคคลนอกเหนือ            

จากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ

แหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไวในประกาศนี้ 

ขอ ๕  เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได ดังตอไปนี้ 

  (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดจากญาติซึ ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสม       

ตามฐานานุรูป 

  (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก

แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

  (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

ขอ ๖  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัวหรือ   

มีราคาหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจำเปนที่จะตอง  

รับไวเพื ่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ใหเจาหนาที ่ของรัฐผูนั ้นรายงาน

รายละเอียดขอเท็จจริงเกี ่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหผู บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว         

หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้น       

ไวเปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ     

ผูนั้นสังกัดโดยทันที 

ขอ ๗  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวา

ที ่กำหนดไวในขอ ๕ ซึ ่งเจาหนาที ่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจำเปนอยางยิ ่งที ่ตองรับไวเพื ่อร ักษา         

ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุด       

ของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด โดยทันที  

ท่ีสามารถกระทำได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจำเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐ

ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีที ่ผู บังคับบัญชาหรือผู บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกร            

ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นแกผู ใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั ้นสงมอบทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีที ่เจาหนาที ่ของรัฐผู ไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผู ดำรงตำแหนงผู บังคับบัญชา          

ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 

หรือเปนกรรมการ หรือผู บริหารสูงส ุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี ่ยวกับ             

การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอน สวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและ
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กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู ดำรงตำแหนงที ่ไมมีผ ู บ ังคับบัญชาที ่มีอำนาจถอดถอน           

ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดำรงตำแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐ         

ผูนั้นเปนสมาชิกแลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ ๘  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื ่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามประกาศฉบับนี้      

ใหใชบังคับแกผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
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บทท่ี 7 

แผนจัดการความเสี่ยงเพ่ือปองกันการทุจริต  
หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

 แผนจัดการความเสี ่ยงเพื ่อปองกันการทุจริต หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสวนรวม 

ปจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 

1. การเอ้ือประโยชนตอพวกพอง ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และพนักงานปฏิบัตติามนโยบายเก่ียวกับความโปรงใส    
การเสริมสรางคณุธรรม จรยิธรรมอยางเครงครัด ไดแก                                                    
1.1 ไมใชตำแหนงหนาท่ีราชการเพ่ือใหไดมาซึ่งผลประโยชนสวนตน ไมวาจะเปนของขวัญ 
รางวัล ความกาวหนา หรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ 
1.2 หลีกเลี่ยงสถานการณท่ีอาจกอใหเกิดผลตอการดำรงไวซึ่งความเท่ีงธรรม หรือนำไปสู   
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม                                                       
1.3 แกไขปญหาความขัดแยงในผลประโยชน โดยยึดมั่นในผลประโยชนของทางราชการ    
เปนสำคญั                                                                                                             
1.4 หลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ท่ีทำใหองคกรเสื่อมเสียช่ือเสียง ประชาชนขาดความไววางใจ                                                                           
1.5 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือคำแนะนำเก่ียวกับการให การรบัของขวัญ ของกำนัล      
การรับรอง และการจดัการกับผลประโยชนทับซอน                                                                        

2. การใชอำนาจหนาท่ีเรียกรับ

ผลประโยชน 

ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และพนักงานปฏิบัตติามมาตรการปองกัน และแกไขปญหา

การทุจริตองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬอยางเครงครดั ไดแก                                                                                     

2.1 ตองไมถามนำถึงการให การรบัของขวัญ ของท่ีระลึก ของกำนับหรือผลประโยชนใดๆ                                                                        

2.2 หากมีสถานการณดังกลาวเกิดข้ึน ควรปฏิเสธการรับของกำนัล ของขวัญหรือผลประโยชน

อ่ืนใด โดยอธิบายวาเปนการขัดตอกฎหมาย นโยบายของรัฐความเปนกลาง                          

2.3 ไมรับหรือไมใหเงินสด เช็ค พันธบัตร หุน ทองคำ อัญมณีอสังหาริมทรัพย  หรือ สิ่งอ่ืนใดๆ 

เชน ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน                                                                                                       

2.4 ไมยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวใหหรือรบัของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด

กับผูท่ีมีความเก่ียวของในการปฏบัิติหนาท่ี                                                                 

2.5 กอนรับหรือใหของขวัญ ของท่ีระลึกของกำนัลหรือประโยชนใดๆ ควรตรวจสอบใหแนใจ

วาไดปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายของรัฐ                                                                 

2.6 เก็บรักษาหลักฐานการใชจายเงินท่ีแสดงมูลคาของขวัญ ของท่ีระลึกเพ่ือการตรวจสอบ 
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ปจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง มาตรการจัดการความเสี่ยง 
3 .  กระบวนการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ าง       

ไมเปนไปตามระเบียบ 

3.1 ควบคมุ กำกับ ดูแลใหขาราชการ และพนักงานปฏิบัติตาม พรบ การจัดซื้อจดัจาง 

หลักเกณฑและแนวทางการจัดซื้อจัดจาง อยางเครงครดั 

3.2 ควบคมุ กำกับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดานการจัดซื้อจดัจางจัดทำ รายงานสรุป  

การจัดซื้อจดัจางรายเดือน และเสนอใหผูบริหารทราบทุกครั้ง 

3.3 ควบคมุ กำกับ ดูแลใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุและบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ       

การจัดซื้อจดัจางตองไมเก่ียวของสมัพันธกับผูเสนองานในการจัดซื้อจัดจาง 

4 .  ก า ร เ บ ิ ก จ  า ย งบประมาณ          

ไมถูกตองตามระเบียบ 

ควบคุม กำกับ ดูแลใหขาราชการ และพนักงานปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจายอยางเครงครัด 

5. การเบ ียดบ ังทร ัพย ส ินหรือ   

เวลาทางราชการไปใชประโยชน

สวนตนหรือผูอ่ืน 

5.1 ใชทรัพยสินของทางราชการ เชน นำ ไฟฟา โทรศัพท รถยนต หรือวัสดสุำนักงาน       

เพ่ือประโยชนของทางราชการเทาท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน  

5.2 ไมเบียดบัง ยักยอกทรัพยสินของทางราชการไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน  

5.3 ระมดัระวังไมใหทรัพยสินของราชการชำรุดเสียหายกอนเวลาอันควร การซอมแซมหรือ

บูรณะถือเปนความจำเปนตองกระทำตามความเหมาะสม 

5.4 ปฏิบัติงานดวยความอุตสาหะ พากเพียร อุทิศตน 

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเตม็ความสามารถ 

5.6 ไมใชเวลาราชการเพ่ือไปทำงานภายนอก 
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บทท่ี 8 

กรณีตัวอยาง 

กรณีทุจริต นำรถหลวงไปใชแตงงานลูก 

 อดีดคณบดีคณะแพทยศาสตรแหงหนึ่ง สั่งใหเจาหนาที่ไปชวยจัดเตรียมงานแตงงานบุตรสาวของตน 

โดยนำเกาอี้พรอมปลอก กระถางตนไม กลองวีดีโอ โทรทัศน สายสัญญาณ ขาตั้งกลองมอนิเตอร กลองถายรูป 

ชุดสวิตเซอร (ชุดควบคุม) เครื่องเลนและบันทึกดีวีดี ไปใชในการจัดงานฯ และนำรถยนตสวนกลางไปใชขนของ

และรับสงเจาหนาท่ีไปท่ีบานของตน ซ่ึงทรัพยสินท่ีนำไปใชทุกอยางเปนของคณะแพทยศาสตรฯ (ของสวนรวม) 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดชี้มูลความผิดใหดำเนินคดีตอจำเลยในเบื้องตน จำเลยใหการปฏิเสธ แตตอมา

ไดยื่นคำรองใหการรับสารภาพในภายหลัง พนักงานอัยการเปนโจทกยื่นฟองอดีตคณบดีคณะแพทยศาสตรฯ 

เปนจำเลยในความผิดฐานเปนเจาพนักงานมีหนาที่ซื้อ ทำ จัดการ หรือรักษาทรัพยใด ๆ ใชอำนาจในตำแหนง

โดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกรัฐ และเปนเจาพนักงานปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 151 และ 157 

 การกระทำของจำเลยดังกลาว เปนการใชอำนาจในตำแหนงโดยทุจร ิต นำทรัพยส ินตาง ๆ             

ของคณะแพทยศาสตรฯ ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัว อันเปนการสียหายแกรัฐ และคณะแพทยศาสตร 

 ศาลอาญาพิเคราะหแลวเห็นวา การทำของจำเลย เปนการทุจริตในตำแหนงหนาที่ พิพากษาจำคุก 5 ป 

ปรับสองหมื่นบาท แตจำเลยใหการรับสารภาพเปนประโยชนแกการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษ       

ใหก่ึงหนึ่งคงจำคุกเหลือ 2 ป 6 เดือน หรับหนึ่งหมื่นบาท เมื่อพิเคราะหพฤติการณความรายแรงแหงคดี     

แลวเห็นวาเมื่อจำเลยทราบการกระทำของตนและพยายามบรรเทาผลรายที่เกิดขึ้น โดยการชดใชคาเสียหาย

แลวในทันที ประกอบกับจำเลยรับราชการเปนแพทยมานาน ทำคุณความดีใหแกหนวยงานและประเทศชาติ 

มาโดยตลอด ทั ้งจำเลยมิเคยกระทำความผิดอาญาใด ๆ และไมเคยไดรับโทษจำคุกมากอน โทษจำคุก           

จึงใหรอลงอาญาไว 2 ป 

กรณีทุจริต ประมูลท่ีดินรัชดา 

 ภรรยาอดีตนายก ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมรวมมิตยานถนนรัชดาภิเษกใกลกับศูนยวัฒนธรรม  

แหงประเทศไทย จากกองทุนเพื ่อการฟ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในกำกับดูแลของธนาคาร            

แหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยอดีตนายก ซึ ่งในขณะนั้นดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรี ในฐานะ         

เจาพนักงานมีหนาที่ดูแลกิจการกองทุนฯ ไดลงนามยินยอมในฐานคูสมรส ใหภรรยา ประมูลซื้อที่ดินและ      

ทำสัญญาซื ้อขายที ่ดินสงผลใหเปนคู สัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาซื ้อที ่ดินโฉนดแปลงดังกลาว          

อันเปนการจัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม เปนการฝาฝนตอกฎหมาย มีโทษผิด      

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542         

มาตรา 100 (1) 
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กรณีทุจริต นำรถหลวงไปจำนำ และเบิกคาน้ำมันเท็จ 

 อดีตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดแหงหนึ่ง ครั้งดำรงตำแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ผูถูกกลาวหาที่ 1 ทำบันทึกขอใชรถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัด ไปใชในการปฏิบัติราชการและ       

ขอนำไปเก็บรักษาไวท่ีบานพักสวนตัวหลังจากปฏิบัติราชการสำเร็จ 

 ปรากฏขอเท็จจริงวา ผูถูกกลาวหาที่ 2 ซึ่งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ไดนำรถยนต

สวนตัวไปจำนำประกันการกูยืมเงิน 2000,000 บาท ไวกับรานคาราโอเกะแหงหนึ่ง และไดนำรถยนต      

ขององคการบริหารสวนจงัหวัด ที่อยูในความครอบครองของผูถูกกลาวหาที่ 1 นั้นไปจำนำแทนรถยนตสวนตัว

ที่จำนำไวเดิมหลังจากนั้น ไดขอเพิ่มวงเงินกูอีก 3000,000 บาท รวมเปนเงิน 5000,000 บาท จนกระท่ัง  

มีพนักงานขับรถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดมาพบเห็นวารถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัด  

คนดังกลาวจอดอยูหนารานคาราโอเกะ สอบถามเจาของรานไดความวา ผูถูกกลาวหาที่ 2 นำมาจำนำไวและ

ยังปรารกฎขอเท็จจริงวา ในชวงระยะเวลาที่รถยนตขององคการบริหารสวนจังหวัด คันดังกลาวไดถูกไปจำนำ 

ไวแตผูถูกกลาวหาท่ี 1 กลับเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางราชการ เปนเงินรวม 109,617.20 บาท 

 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาการกระทำของผูถูกกลาวหาที่ 1 เปนความผิดอาญาตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 147,151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และ 91 สวนผูถูกกลาวหาที่ 2    

ไดถึงแกกรรมแลวสิทธินำคดีอาญามาฟองยอมระงับไป โดยความตายของผูกระทำผิดตามประมวลกฎหมาย  

ว ิธ ีพ ิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) ให ส งรายงานเอกสารและความเห ็นไปย ังอ ัยการส ูงสุด                    

เพ่ือฟองคดีอาญาตอศาลท่ีมีเขตอำนาจกับผูถูกกลาวหาท่ี 1 

 ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลจังหวัด ใหลงโทษจำคุกอดีดนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ครั้งดำรงตำแหนงรองนายกองคการบริหารสวนจัดหวัด เปนเวลา 18 ป 24 เดือน 

กรณีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวมท่ีเกิดข้ึนเสมอ 

 1. การที ่เจ าหนาที ่ร ัฐออกนโยบาย หรือตรากฎหมายเพื ่อประโยชนของตนเองหรือพวกพอง        

แมวาประโยชนท่ีไดรับจะเปนประโยชนทางดานการเงินหรือไมก็ตาม 

 2. การที่เจาหนาท่ีของรัฐดำรงตำแหนงหรือทำหนาที่ที่มีความเสี่ยงตอการกอใหเกิดภาวะการขัดกัน

ระหวางผละประโยชนสวนตนกับผละประโยชนสวนรวม 

 3. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐรับเงิน สิ่งของ หรือบริการ ซ่ึงอาจสงผลเปนการตอบแทนแกผูใหในอนาคต 

 4. การที่เจาหนาที่ของรัฐประกอบอาชีพอื่นพรอมกับการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งอาจกอใหเกิด     

การขัดกันของผลประโยชนได 

การรับรูขอมูลภายใน 

 1. เจาหนาท่ีของรัฐไดทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขาหมูบาน จึงบอกใหญาติพ่ีนองไปซ้ือท่ีดินบริเวณ

โครงการดังกลาว เพ่ือขายใหแกราชการในราคาสูงข้ึน 

 2. เจาหนาที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณที่ใชในการวางโครงขายโทรคมนาคม   

แลวใหขอมูลกับบริษัทเอกชนท่ีคนรูจัก เพ่ือใหไดเปรียบในการประมูล 
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การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพ่ือประโยชนทางการเมือง 

 1. การท่ีนักการเมืองขอเพ่ิมงบประมาณ เพ่ือทำโครงการตัดถนน สรางสะพาน โดยใชชื่อหรือนามสกุล

ของตนเอง 

 2. การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการลงในพ้ืนท่ีหรือในบานเกิดตนเอง 

 3. การใชงบสาธารณะในการหาเสียง 
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