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คานา
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อานาจไป
แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทาให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรมส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทาให้ ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้แก่
การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการกาหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ดังนั้ น ข้าราชการ พนั กงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลทอนหงส์
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้
บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์
องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ” ฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์
ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลทอนหงส์

บทที่ 1 นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน
.............................
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ขัดกันหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่ง
ถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป นผลตอบแทนที่บุคคลได้รั บ โดยเห นว่ ามีคุณค่าที่จ ะ
สนองตอบความต ้อ งการของตนเองหรื อของกลุ่มที่ต นเองเกี่ย วข้อ งผลประโยชน ์เ ป็น สิ ่ง จ ูง ใจให ้ค นเราม ี
พฤติกรรมต่างๆเพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน
(pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรื อปกป้อ งการสู ญ เสี ย ของสิ่ ง ท ี่มี อยู่ แล้ ว เช่น ที่ ดิ น หุ้ น ตาแหน่ ง ในบริ ษั ทที่ รั บ งานจาก
หน่ ว ยงาน รวมถึ ง การได้ มาซึ่ ง ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมัก
ที่ชัง และมีข้อสงเกตว่าแม้แต่ ความเชื่อ/ความคิดเหนส่วนตัวกจัดอยู่ในประเภทนี้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดกตามที่ให้ประโยชน์
สุขแก่ก ลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคมผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกการระบุ
ผลประโยชน์ส าธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้
โดย
 ทางานตามหน้าที่อย่างเตมที่และมีประสิทธิภาพ
 ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้ความสาคัญอันดับตนแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่

-2 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มผี ลประโยชน์ทับซ้อนหลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรม

ส่วนตนที่อาจทำ ให้คนเหนว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
 หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
 ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงาน
ใหม่
หน้า ที่ส าธารณะ (public duty) หน้า ที่ส าธารณะของผู้ที่ทางานให้ภ าครั ฐ คื อ การให้
ความสำคั ญ อั น ดั บ ต้ น แก่ ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งระดับท้องถิน่ และระดับประเทศเท่าน ั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลทอนหงส์ ไ ด้น ิย ามความขัด แย ้ง กัน ระหว ่า งผลประโยชน์ท ับ ซ้อ นและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์ห รื อการกระทาที่บุคคลไม่ว่ าจะเป น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรื อผู้บ ริการ มีผ ลประโยชน์ส่ ว นตัว มากจนมีผ ลต่ อการตัด สิ น ใจ
หรื อ การปฏิบัติห น้า ที่ ใ นตาแหน่ ง หน้ า ที่ ที่บุ ค คลน ั้ น ร ั บ ผิด ชอบอยู่แ ละส่ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ข อง
ส ่ ว นรวม กล ่ า วคื อ การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ตั ด ส ิ น ใจหรื อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นตาแหน่ ง ของตน อัน ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่
รู้ตัว ทั้ ง เจตนาและไม่ เ จตนาในรู ป แบบที่ห ลากหลาย จนกระทั้ ง กลายเป นธรรมเนี ย มปฏิบัติ ที่ ไ ม่เ ห นว่ า
เป นความผิ ด ตัว อย่า ง การกระทำดังกล่าวมีให้พบเหนได้มากในสังคมส่ง ผลให้บุคคลนั้น ขาดการตัดสิน ใจที่
เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ ส่วนตนเปนหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิด
การกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรั ฐ ที่ต้ องคานึง ถึ ง ประโยชน์ ส าธารณะ แต่กลับ
ทำหน้าที่ตัดสิน ใจหรื อปฏิบัติหน้าที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ พวกพ้องเปนหลัก
ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขดั กันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสิน ใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทาง
ปฏิบัติหรือผลประโยชน์

-3บทที่ 2 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 และแก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิ
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป นคู่สัญ ญาหรื อมีส่ว นได้ส่ ว นเสียในสัญ ญาที่ทำกับ หน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรั ฐ ผู้ น ั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เปนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี
(๒) เปนหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเปนคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เปนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ดำเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง ส ั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการหน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อ ราชการส่วนท้องถิ่นหรื อเข้าเปนคู่สั ญ ญากับรั ฐหน ่วยราชการหน่วยงานของรัฐรั ฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป น การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเปนหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเปนคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเปนกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิของ
เอกชน ซึ่ง อยู่ภายใต้การกากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเปน เจ้าหน้าที่ข องรั ฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุร กิจ ของเอกชนนั้ น อาจ
ขัด แย้ง ต่ อ ประโยชน์ ส ่ ว นรวมหรื อประโยชน์ ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้า หน้า ที ่ข องร ั ฐ ต าแหน่ง ใดท ี่ต ้อ งห ้า มม ิใ ห ้ด ำเนิน ก ิจ การตามวรรคหนึ ่ ง ให ้เ ป นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานเบกษาให้
นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ กับคู่ส มรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเปนการดำเนิน กิจการของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

-4มาตรา 101 ให้นาบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้น
ทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัท มหาชนจากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100
(2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัด หรือบริษัท
มหาชนจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้า
ร่วมทุน
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ข องรัฐ ผู้ใดรับ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น ใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อัน ควรได้ตามกฎหมาย หรื อกฎข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้ นแต่การรั บ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวน
ที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการ
เปนเจ้าหน้าที่ของ รัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญ ญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเปนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรื อมาตรา
103 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา
100 วรรคสามหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เหนยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดำเนินการ
ตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มคี วามผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติเ รื่อ งหลั กเกณฑ์
การรั บทรัพ ย์สิน หร ือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ว ย
การป้อ งกั น และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึง กำหนดหลัก เกณฑ์แ ละจำนวน ทรั พ ย์ สิน หรื อประโยชน ์อื่น ใดที่เ จ้า หน ้าที่ของรั ฐ จะรั บ จากบุ คคลได ้โ ดย
ธรรมจรรยาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เ รียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพ ย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่น ใดจากญาต ิห รื อจากบุ คคลท ี่ให้ กั น ในโอกาสต่า งๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนี ยมประเพณีห รื อ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาททปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดา
เดียวกัน ลง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน ์อื่น ใด” หมายความว่า สิ่ง ที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับ ความบัน เทิ ง การรับ
บริ การการรั บการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือ
มีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเทจจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเรว หากผู้บังคับบัญชาเหนว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เปนไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าที่กำหนดไว้ ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเปนอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่ า ง บุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ นั้ น ต้ อ งแจ ้งรายละเอี ย ด
ข้ อ เทจจริ ง เกีย่ วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ นหรื อ ประโยชน์ นั้ น ต่ อ ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเปนความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เปนสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บัง คับ บัญ ชาหรือ ผ ู้บริหารส ูง สุด ของรัฐ วิส าหกิจหน่ว ยงานหรือ สถาบัน หรือ องค์ก รที่
เจ้าหน้าที่ของรั ฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว กให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที่ ในกรณีทไี่ ม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เปนสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเรว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้ รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจงรายละเอียดข้อเทจจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
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ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็น
ผู้ ดารงตาแหน่ ง สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร หรื อสมาชิ ก วุฒิ ส ภา หรื อสมาชิก สภาท้ องถิ่น ให้ แ จ้ง รายละเอีย ด
ข้อ เทจจริ ง เกี่ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ นั้ นต่ อ ประธานสภาผู้ แทนราษฎร ประธานวุ ฒิ ส ภา หรื อ
ประธานสภาท้องถิน่ ทีเ่ จ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ ให้ใช้
บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
**********************************************************************

บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
1. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง (ก่อนเปนเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
 ก่อนเข้ามารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใด ๆ บ้าง
 ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง
ตรวจสอบการเปนคู่สัญญากั บรั ฐ การรั บสัมปทานจากรั ฐหรื อการเปนกรรมการผู้จัดการ การถื อหุ้น หรื อการ
เปนหุ้น ส่ว นผู้จัดการหรือการเปนหุ้นสวนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสำรวจกิจการต่าง ๆ
ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนในระหว่างทีเ่ ปนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ดาเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดำเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้
ด้วย
3) การดำเนินกิจการในภายหลังทีพ่ ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเปนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยังไม่ถึง 2 ปี)
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจริต ตามมาตรา 100 ได้
บัญญัติ ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชนส่วนรวม
โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในตาแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
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2. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คาแนะนำ : ท่านควรดาเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม 3 ข้อนี้ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ
1) เราควรรับหรือไม่: ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่
สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาททปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรกตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้




 ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ

ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงิ นได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือลอตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรั บสินบน และเปนการฝ่า
ฝืน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
 ทั้งนี้ หากได้รับ การเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำมาเป็น เหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือให้พิจารณาว่า ทำไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าว
นั้นมีผล ต่อการต ัดสิ น ใจในการปฏิ บัติต นหรื อไม่ หรื อควรพิ จารณาบนหลั กการปฏิ บัติ ง านในภาครั ฐที่ อ ยู่บ น
พื้นฐานว่า การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทำด้ว ยความเปนกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญ หรือผลประโยชน์ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ใ ห้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาชนมีต่อรัฐ และทาให้เกิดความไม่เปนธรรมในสังคม

-82) เราควรรายงานการรับหรือไม่ :ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัต ศาสตร์หรือวัฒ นธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุท ธรูป
เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเลก แต่กถือว่า ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน ้อยกว่า 3,000 บาท
ไม่ต้อ งรายงาน หรืออาจเกบเป นของตนเองได้ ทั้ง นี้ เพื่อ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทมี่ ีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และ
เจ้าหน้าที่มี ความจำเปนต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสิน ว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเกบรักษาของไว้เปนกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดำรง
ตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนต้น
 ถ้าในปีง บประมาณใด ๆ คุณ ค่ า ของของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บจากผู้ ให้คน
เดียวกัน กลุ่ มเดียวกัน หรื อผู้ ให้มีความสัมพั น ธ์ กัน หลาย ๆ ครั้ง เมือ่ รวมกัน ทัง้ ปี มีค่ามากกว่า 3,000 บาท
ต้อ งรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญ และหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะ
ต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเปนการขอบคุณในการให้บริ การที่ดี แต่เมือ่ รวมกัน แล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
 ของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ใ ด ๆ ที่ ได้รับการเพือ่ เปนการขอบคุณจากผู้รั บบริ การ
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เ กิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิ พล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
ใด ๆ

-93) เราสามารถเกบไว้เปนของตนเองได้หรือไม่
 ปกติสามารถเกบรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
 หากมี ร าคาทางการตลาดระหว่ า ง 3,000 – 15,000 บาท ส่ ว นราชการต้ อง

พิ จ ารณาตั ด สิ น ว่ าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น ๆ จะเกบไว้เองได้หรือไม่
 หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
3. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมีพฤติกรรมใด ๆ กตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่ง
ถึงขัน้ ไล่ออก ขึน้ อยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วม
ในการรับโทษทางอาญาด้วย
********************************************************

บทที่ 4 ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
กรณีที่ภรรยาและญาติเป็นผู้รับเหมา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณีผู้บริหารและสมาชิ กสภาทองถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง แต่
เป็นกิจการของคู่สมรสมีทั้งจดทะเบียนไม่จดทะเบียน หรือเดิมจดทะเบียนแล้วมาหย่าขาดกัน ก่อนมาเป็นคู่สัญญา
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิทบิดามารดาและ พี่น้อง บุตร บางกรณีดูเหมือนเป็นความ
จงใจเลี่ยงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณีของเทศบาลตาบล ก. ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก เพราะเกิดการ
ลอบวางเพลิงที่ว่าการอาเภอ ข . ซึ่งตารวจ เผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนี้ ยังรายงานว่าจังหวัด
กาลังสอบสวนหาข้อเทจจริงการกล่าวหาว่า สมาชิกสภา เทศบาลฝ่ายค้านร้องว่าฝ่ายบริหารมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคู่สัญญาเป็นพี่น้องกัน ส่วนฝ่ายบริหารกร้องว่า ภรรยาสมาชิกเทศบาลฝ่ายค้านทาสัญญา
ซื้อขายน้ามันกับเทศบาลตาบล ก . ซึ่ง กรณีนี้อยู่ระหว่าง การสอบสวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตแห่งชาติ
การจัดซื้อที่ดินของตัวเอง
เนื่องจากที่ผ่านมาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จาเป็นต้องมีการ
จัดซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการ เช่น สถานที่ทาการขององค์กรปกครองท้ องถิ่น โรงบาบัดน้าเสียที่ดินสาหรับการกาจัด
ขยะหรือสถานี น้าประปา พบว่าหลายครั้งไม่สามารถซื้อที่ดินตามราคาที่ได้รับงบประมาณ หรือรัฐเสียเงินมากขึ้น
เพราะราคาที่ดินแพงเกิน ความเป็นจริง และมีข่าวการทุจริตควบคู่ไปกับการจัดซื้อที่ดินเสมอ ซึ่งสาเหตุหนึ่งของ
ปัญหานี้มีต้นตอจากการที่ผู้บริหาร มีความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหา
ประโยชน์ส่วนตัวเกงกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปใช้ข้อมูลภายในเป็นประโยชนไปซื้อที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นใน
รูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่ เพื่อขายที่ดินของตนเอง ในราคาที่สูงทั้งที่ตนเองเป็น
บุคคลที่ต้องรักษาประโยชน์ของสาธารณะ

-10กรณีนายก อบจ.ก. เช่ารถบริษัทตนเอง
กรณีนี้ได้รับความสนใจมากเนื่องด้วยความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีข้อเทจจริงคือ
จากนายก อบจ.ก. ได้ทาสัญญาเช่ารถกับบริษัท ข. จากัด ซึ่งนายก อบจ.ก. เป็นกรรมการของบริษัทและเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท เพื่อไป ทัศนศึกษาตามโครงการสั มมนาและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้ บริหารและข้าราชการ
อบจ.ก. ในกรณีเดิมจังหวัด ก. วินิจฉัยว่า นายก อบจ. เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาแต่ต่อมาสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้ว่า นายก อบจ. ไม่ต้องให้พ้นจาก ตาแหน่ง เพราะใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 การเข้าเป็นคู่สัญญากับ อบจ. ที่ต้องพ้นจากตาแหน่งต้องเป็น สัญญาสัมปทานเท่านั้นสัญญา นายก
อบจ.ก. ทากับบริษัทเป็นเพียงสัญญาธรรมดา แต่ในที่สุด นายก อบจ. ต้องพ้นจาก ตาแหน่งด้วยเหตุความขัด แย้ง
ใน อบจ. ซึ่งประเดน“สัญญาสัมปทาน” ใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดแสดงความลักลั่น ในกฎหมายที่
กาหนดลักษณะห้ามเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันระหว่างประเภทองค์กรปกครองท้องถิ่น
กรณีการซื้อขายนามันของเทศบาลตาบล ก.
เรื่องของเทศบาลตาบล ก. เป็นกรณีที่ทาให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่ วนรวม เพราะจากกรณีนี้มีนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 2 คน
พ้นจากสมาชกภาพตามคาวินิจฉัย ของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมในห้างหุ้นส่วนจากัด ข. ซึ่งมีสัญญาขาย น้ามันเชื้อเพลิงให้กับเทศบาลตาบล ก. โดยสมาชิกคนหนึ่ง
เป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีกคนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของ หุ้นส่ วนอีกคนของห้างฯ ส่วนนายกเทศมนตรี
เป็นพี่สาวร่วมบิดามารดาของหุ้นส่ วนของห้างฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี 10 กิโลเมตร ของสานักงานเทศบาล
ตาบล ก. สถานีบริการแห่งนี้ใกล้กับสานักงานฯ มากที่สุดสถานีอื่นๆ อยู่ห่างไปถึง 8 - 15 กิโลเมตร ซึ่ง สานัก
คณะกรรมการกฤษฎีกากวินิจฉัยว่า เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้พ้นสมาชิกภาพ ในกรณีนี้สมาชิกสภาทั้งสองคน
ได้ลาออก ก่อนการวินิจฉัยส่วนนายกเทศมนตรีจังหวัด ก. มีข้อเทจจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้
เป็นพี่น้องกับหุ้นส่วน ของห้างฯ กไม่ได้รับผลประโยชน์ในกิจการของห้างฯ แต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึง
วินิจฉัยว่า มิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียใน สัญญาซื้อขายน้ามัน
การให้เช่าที่ดินของสมาชิกเทศบาลเทศบาลตาบล ก.
สาหรับในกรณีของเทศบาลตาบล ก. ไม่ใช่การทีส่ มาชิกสภาเทศบาลขายสินค้าและบริการของบริษัทตนให้
เทศบาล หากเป็นเรื่องของสมาชิกสภาให้เทศบาลเช่าที่ดินเพื่อเกบพัสดุและที่พักคนงาน ในระยะแรกประมาณ
ปี พ.ศ. 2537 เนื่องจาก เทศบาลไม่มีที่ดนิ สมาชิกสภาท่านนี้อนุญาตให้เทศบาลใช้โดยไม่คิดมูลค่า แต่ในปี 2541
สมาชิกสภาได้แจ้งต่อทางเทศบาลว่า ต้องการใช้ที่ดิน แต่หากเทศบาลต้องการใช้กให้เช่าเดือนล่ะ 6,000 บาท ซึ่ง
เทศบาลกทาสัญญาเช่าที่ดินกับสมาชิกท่านนี้ ระยะเวลา 3 ปีจาก 2541 - 2543 และได้ต่อสัญญาอีก 3 ปี
คือ 2544 - 2547 แต่นายกเทศมนตรีคนใหม่ที่เพิ่งเข้าดารง ตาแหน่งได้ร้องเรียนเรื่องนี้ขึ้นว่าสมาชิกสภามีส่วน
ได้เสียในสัญญาที่ทากับเทศบาลสมาชิกสภาดังกล่าว จงบอกเลิกสัญญาและ คืนเงินค่าเช่าพร้อมทั้งลาออกจากการ
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล
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ลักษณะนี้อาจเหนเป็นเรื่องปกติสาหรับแวดวงองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้ บริหาร
เป็นเจ้าของหรือมีหุ้นส่วนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ทั้งทางตรงหมายถึงเป็ นเจ้าของเอง หรือทางอ้อมหมายถึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน บางกรณีดาเนินธุรกิจอยู่ก่อนแล้ วและในหลายกรณีเริ่มมีธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิ ก
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองทองถิ่น จนมักจะมีการพูดกันว่าสภาท้องถิ่นเป็น “สภาผู้รับเหมา”จริงอยู่ว่าการเป็น
เจ้าของหรือเป็นหุ้นสวนในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง นั้ นไม่ใช่เรื่องผิด หากแต่สถานการณความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อ
สมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากประชาชน เข้ามาดู แลเพื่อประโยชนสาธารณะกลั บเข้ามา
รับเหมางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นเสียเอง ทาให้สมาชิกสภาและผู้บริหาร มีบทบาทที่ขัดแย้งกันคือในบทบาท
ของผู้ว่าจ้างและในบทบาทของผู้ รับจ้าง และจากกรณีศึกษาบทบาทที่ขัดแย้งนี้นาสู่ความ – ไม่โปร่งใสในการ
บริหารงานและการทุจริตในรูปแบบต่างๆ
การขายบริการหรือวัสดุอุปกรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สินกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอีกว่าสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหาร อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ ในกรณีที่ดาเนินธุรกิจขายบริการและวัสดุอุปกรณ์
กับองค์ปกครองทองถิ่น ที่ตนเองเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกมองว่าหาผลประโยชน์จากเทศบาลลักษณะเช่นนี้พบเหน
มาก
กรณีค่าโง่ขุดลอกห้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.
กรณีนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2545 โดย อบต.ข. ได้ร้องเรียนว่า อบจ.ก. อนุมัติโครงการซ้าซ้อน
และมีการแอบอ้างเบิกเงินโดยไม่ได้ทางานจริง ข้อเทจจริงคือ อบต .ข. ได้ทาโครงการขุดลอกลาห้วย โดยได้รับ
งบประมาณจากส่วนราชการในการพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติจานวน 510,300 บาท ซึ่งได้ดาเนินโครงการ
ดังกล่าว ตั้งแต่ 26 พฤศจิกายน และ เสรจสิ้นแล้วตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2544 พร้อมกับปักป้ายชื่อโครงการ
และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วต่อมา อบจ.ก. ได้อนุมัติ โครงการขุดลอกลาห้วย ซึ่งบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2545 แต่เจ้าหน้าที่พัสดุได้บันทึกขออนุมัติ ดาเนินโครงการขุดลอกฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2544 งบประมาณ 580,000 บาทซึ่ง นายก อบจ. ได้ลงนามอนุมัตเิ หนชอบ ให้ดาเนินการในวันเดียวกันปรากฏ
ว่า 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. ที่ทาเสรจไปแล้วอีก 93 เมตร พร้อมทั้งปักป้าย
โครงการและ ถ่ายภาพป้ายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจาก อบจ.ก. ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับงาน
เมื่อวันที่ 7 มกราคมและ เบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ 8 มกราคม นอกจาก หจก.ค. ปักป้ายของ
อบจ.ก. แล้ว และยังทาลายป้ายโครงการ เดิมของ อบต.ข. ทิ้ง แต่ชาวบ้านไปพบเข้าจึงนามาให้ อบต.ข. เพื่อ
ดาเนินการร้องเรียนเรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะ
กรณีที่สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน
การศึกษาพบว่ามีหลากหลายลักษณะของการที่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ บริหารเข้ามารับเหมางานของ
เทศบาล กรณีทพี่ บจะมีทงั้ ที่เข้ามาโดยตรงในฐานะของหุ้นส่ วนเช่นกรณีของเทศบาลตาบล ก . ได้ทาสัญญาว่าจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจากัด ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ตาบล ก. โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ เป็นผู้ลงนามซึ่ง
การก่อสร้างกาหนดแล้วเสรจ ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน
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ขอเปลี่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างแทนตน ซึ่งในกรณีนี้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยว่า ถึงแม้
จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลื อกตั้ง แต่กยังมี ฐานะเป็นหุ้นส่วนของห้างตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และการจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วน ผู้จัดการของห้างได้ทาหลังจากวันที่ได้รับ
เลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งต้ องถูกถอดถอนสมาชิ กภาพ แม้แต่ เมื่อเปลี่ยนให้บิดาเป็น
หุ้นส่วนผู้จดั การกยังถือว่าสมาชิกสภาผู้นี้มีผลประโยชน์จากบริษัทก่อสร้างอยู่ดี ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับเทศบาล กรณี
นี้ชี้ให้เหนถึงปัญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติการเลือกตัง้ เทศบาลมิได้มีข้อห้ามบุคคลที่เป็น คู่สัญญา
กับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาล จึงทาให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อม
กรณีคณะเทศมนตรีเทศบาลเมือง ก.
ส่วนกรณีเทศบาลเมือง ก . พบว่า นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสิ นค้าหรือบริการของบริษัทตนเอง
ให้กับเทศบาลเมือง ก. ซื้อรถจักรยานยนต์จากบริษัทจากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยเทศมนตรี
เมือง ก . เป็นผู้ลงนามในฐานะผู้ซ้ือ รวมทัง้ การทีเ่ ทศบาลนารถเทศบาลยี่ห้อนิสสันไปตรวจ เชคสภาพที่บริษัท
นิสสัน จากัด ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นกรรมการบริษัท โดยกล่าวว่าเป็นศูนย์นิสสันแห่งเดียวในจังหวัด นอกจากนั้น
เทศมนตรีในฐานะผู้จัดการ และเจ้าของโรงพิมพ์ฯ ได้เป็นผู้รับจ้างเทศบาลพิมพ์หนังสือพิมพ์เทศบาลเมือง ก .
รวมทั้งเทศมนตรีอีกท่านในฐานะหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนวีดีโอ ซึ่งเทศบาลเมือง ก. ได้ทาการซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก
ห้างฯ นี้ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ในกรณี สุดท้ายเทศมนตรี ได้ แจ้งว่าได้ลาออกจากการเป็นหุ้ นส่ วนของห้างฯ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิ จฉัยว่าในกรณีของเทศบาลเมือง ก . ทั้งนายกเทศมนตรีและเทศมนตรีทั้ง
2 คน มีส่วนได้เสียในสัญญาสาหรับเทศมนตรีที่ลาออกจากเป็นหุ้นส่วนนั้น คาวินิจฉัยชี้ว่า มิได้ลาออกจริงเนื่องจาก
ห้างฯ นี้มีหุ้นส่วนอยู่เพียง 2 คน ถ้าลาออกจริงและเหลือผู้ถือหุ้นเพียง 1 คน ซึ่งไม่อาจคงสภาพห้างฯ มีผลเป็นการ
เลิกห้างฯโดยปริยายหากแต่เทศมนตรีกยังทาการค้าขายกับห้างนี้ นั่นแสดงว่าเทศมนตรียังคงเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ
***********************************************************************

