คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทบั ซอนขององคการบริหารสวนจังหวัดสุรนิ ทร และ
การตรวจสอบคุณสมบัตผิ ูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
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เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลพิ นิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ ของรัฐ จนทํ าให เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติห นาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม และทํ าให ผลประโยชนหลั กขององคกร หนวยงาน สถาบันและสั งคมตองสูญเสียไป โดย
ผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม
รวมถึง คุณคาอื่ นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ง แตระดับ องคกรจนถึง ระดับ สั งคม ตัวอยางเชน การที่
เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรื อการจัดการประมู ล
ทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไม
มีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนใน
การปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพื่อ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอ ยรูจ ักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโ ดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทัง้ รางกายและจิตใจ ไมยอมแพตอ อํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests)
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict
of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ
ความหมาย : สํานักงาน ก.พ.
สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร)
มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น
การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอ
กันมา จนไมเ ห็ นวาจะเปนสิ่ง ผิ ดแตอยางใดพฤติก รรมเหล านี้เ ปนการกระทําความผิดทางจริ ยธรรมของ
เจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่
โดยคํานึงถึงประโยชน ของตนเองหรือพวกพอง
มูลเหตุปญหาผลประโยชนทับซอน
ปญหาผลประโยชนทับซอนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง
และ นักธุรกิจเปนบุคคลคนละกลุมกัน กลาวคือในอดีต นักธุรกิจตองพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อใหนักการเมือง
ชวยเหลือ สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจตองการนั้น มิไดรับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ตองจายเงินจํานวนมากแกนักการเมือง ในปจจุบันนักธุรกิจจึงใชวิธีการเขามาเลน
การเมืองเองเพื่อใหตนเอง สามารถเขามาเปนผูกําหนดนโยบายและออกกฎเกณฑตางๆ ในสังคมได และที่
สําคัญคือทําใหขาราชการตางๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
ผลประโยชนทับซอน ภาษาไทยใชอยู ๓ อยาง
๑. ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
๒. ผลประโยชนทับซอน
๓. ผลประโยชนขัดกัน
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวก
หรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจ าหนาที่
แตรวมถึงคนที่ติดตอ สัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติคูแขง ศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือ
เสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือ วามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ

-2ผลประโยชน ส ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่ เ กี่ ย วกั บเงิน (pecuniary) และที่ ไ ม เ กี่ย วกั บ เงิ น (nonpecuniary)
๑. ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูน ประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
หนวยงาน รวมถึง การไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และ มีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
• หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตน
แก ประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศ เทานั้น แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทํางานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
• ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล และ
ไมใช ผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐ
สามารถให ความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบเขตที่
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม
• ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
/๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น…..

-3๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแต
จริงๆ อาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม
นอยกวาการ จัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรม เทานั้น แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบนั อาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
• หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และ เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั้งสอง ออกจากกันไดอ าจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรื อแมกระทั่ง เกิดความผิดพลาดหรือผิ ด
กฎหมาย ปกติหนวยงาน มัก มีกลไกปองกั นปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยัง มี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน หนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางาน
บางอยางที่คนอื่นๆ ท าไมไดคนสวนใหญ ไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน
มาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่
ใหแก อีกหนวยงานหนึ่งไดผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอ
คนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทั บซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา
จัดการกับหนาที่ทับซอนได
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
ความขั ดแย ง (Conflict) สถานการณที่ขัดกัน ไมล งรอยเป นเหตุการณอั นเกิ ดขึ้นเมื่อ บุ คคลไม ส ามารถ
ตัดสินใจ กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทาง
ปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน
ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บคุ คลไดรับ โดยเห็นวามีคุณคาที่จะสนองตอบ
ความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรมตางๆ
เพื่อสนอง ความตองการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท,2527:154)

/ผลประโยชนสวนรวม.....

-4ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests)
หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลัก
ประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests) เปน
สถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวงประโยชน
แก ตนเอง กลุ ม หรื อ พวกพอ ง ซึ่ ง เป นการละเมิ ดทางจริ ยธรรม และสง ผลกระทบหรือ ความเสี ยหายตอ
ประโยชน สาธารณะ คําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การ
มีผลประโยชน ทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่น
เชิงนโยบาย คอรรัปชั่นสีเทา
ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)
- Conflict of Interests เปนรูปแบบหนึ่งของ Corruption แตระดับหรือขนาด และขอบเขต ตางกัน
- Conflict of Interests นําไปสู Corruption ที่รุนแรงขึ้น
- Conflict of Interests เกี่ยวกับการใชอํานาจที่เปนทางการ เชื่อมโยงกับกฎหมาย ระเบียบการ
ปฏิบัติ และสวนที่ไมเปนทางการ เปนความสัมพันธระหวางบุคคล ขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ตองพิจารณา
ความสัมพันธ เชน คูสมรส และคนในเครือญาติ
รูปแบบ (Conflict Of Interests)
การรับผลประโยชน (Accepting Benefits) ไดแก
- การรับของขวัญหรือของกํานัลที่มีคาอื่นๆ ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติหนาที่
- การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในตางประเทศ ของผูบริ หารและอาจรวมถึง
ครอบครัว
- การที่หนวยงานราชการรับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดตอกับหนวยงาน
- เจาหนาที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชนในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
- การที่บุคคลปฏิบัติหนาที่เอาผลประโยชนสวนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อ เอื้อประโยชนตอ
ตนเอง และเปนการเสียประโยชนของทางการ
การกระทําที่อยูในขาย Conflict of Interests
รับผลประโยชน (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงาน
สรรพากร แลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน
ใชอิทธิพล (Influence Peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่
เพื่อสงผลที่ เปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
/ใชทรัพยสินของนายจาง.....

-5ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private
advantage) ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการทํางานสวนตัว เปนตน
ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information) เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลว
รีบชิงไปซื้อที่ดักหนาไวกอน
รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ไดแก การเปดบริษัทหากินซอนบริษัท
ที่ตนเอง ทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง หรือเชนนักบัญชีที่รับงานสวนตัวจนไม
มีเวลา ทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ
ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment) เปนการไปทํางานใหผูอื่นหลังออกจากงาน
เดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย
และ แผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ประเภทของผลประโยชนทับซอน
- การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
- ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
- การรับผลประโยชนโดยตรง
- การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาที่การงาน
- การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
- การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
- การทํางานอีกแหงหนึ่ง ที่ขัดแยงกับแหงเดิม
- ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานที่ทํางาน
- การปดบังความผิด
ตัวอยางประโยชนทับซอน
- หาประโยชนใหตนเอง
- รับประโยชนจากตําแหนงหนาที่
- ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน
- ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนของตน
- ใชขอมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง
- รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาที่
- ทํางานหลังออกจากตําแหนงและเอื้อประโยชนตอบริษัท
- การใหของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความกาวหนา
- ใหทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกวาลูกคารายอื่น
- ชวยใหญาติมิตรทํางานในหนวยที่ตนมีอํานาจ
- ชื้อขายตําแหนง จายผลประโยชน เพื่อความเจริญกาวหนาของตน
/รูปแบบของประโยชนทับซอน…..

-7รูปแบบของประโยชนทับซอน
- การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefit)
- การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเปนคูสัญญา
- การทํางานหลังเกษียณ (Post-employment)
- การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
- การใชขอมูลภายใน (Inside information)
- การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)
การรับประโยชนตางๆ
- การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ
- บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ
- หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เปนลูกคาของหนวยงาน
- ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดชื้อจัดจาง
- การที่คณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล
- การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่นองหรือคนที่คุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกํากับดูแลอยู
ประโยชนอันคํานวณเปนเงินได
- การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา
- การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
- การเขาค้ําประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม
- การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน
- การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสิน เกินมูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏเห็นในทองตลาด
- การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
- การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทาง
การคา
- การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกับบุคคลอื่น โดย
ปกติทางการคา
- การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
- การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาที่
คิดกับ บุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
/ขาราชการประจํา.....

-8ขาราชการประจํา
กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
- การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
- การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
- การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
- การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามันดวย
- การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
- การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนํายาไปใชที่คลินิกสวนตัว
- การรับประโยชนจากระบบการล็อกบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน
กลุมวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจาง
- การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของพวกพอง
ไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
- การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการ
จางเหมา รวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชาหรือพนกําหนดการ ยื่น
ใบเสนอราคา เปนตน
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)
ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) จากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นที่มีมูลคาเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจําเปนตองรับเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ ตองแจงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานโดยทันทีที่สามารถกระทําได
หากมีความจําเปนตองรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะทําอยางไร
- แจงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ วินิจฉัย
- มีเหตุผล รับได - รับไว
- ไมเหตุควรรับ - สงคืน สงคืนไมได มอบใหสวนราชการ

/แนวทางปองกัน…..

-9แนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles)
หมายความวา บุคคลดํารงตําแหนงที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการ
สอบ คัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด
“การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการ
กระทําความผิดแตประการใด
(เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปน
กลาง มิไดชวยเหลือ บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน) กระนั้นก็ตาม การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอ
การเกิดปญหา ผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนําใหเกิดการกระทํา
เกิ ดผลประโยชนทั บ ซ อ น จะตองถอนตัวออกอยางสมบูร ณจ ากการเป น ผู มี ส วนในการตัดสิ นใจ
งดแสดง ความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal)
เชน ในกรณีที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เขาทํางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบ
คัดเลือก ดวยนั้น ซึ่งในสถานการณ เชนนี้ สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปน
การถอนตัว ออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง
เคลื่อ นยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับซ อนอยูให ออกไป (Removal) เพื่อใหตนเองสามารถปฏิบั ติ
ภารกิ จ ได โดยปราศจากอคติ วิ ธีก ารดัง กล า วนี้เ ป นการป ดชอ งทางมิ ใ ห เ อื้ อ อํ า นวยตอ การเกิ ดป ญ หา
ผลประโยชนทับซอน จึงเปนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณีตัวอยางใน
ขอสอง สมชาย สามารถ แกปญหาผลประโยชนทับซอนได โดยการขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว ออกจาก
การสอบ เพื่อใหสมชายสามารถ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
- มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง
- การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
- การเพิ่มระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ
- การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
- การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทับซอน
- การแสดงบัญชีทรัพยและหนี้สิน
- การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ

/แนวทางการปฏิบัติตน…..

-10แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปรงใส
- หลักการมีสวนรวม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุมคา
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการปองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต (ANTI CORRUPTION)
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ธรรมาภิบาล จะมีคําวา integrity คานิยมของขาราชการ I am ready
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกตอง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทํางาน (บริการ/แกไขปญหา ปชช)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบตอผลงาน ประชาชน
D = Democracy มีใจ/การกระทําเปน ประชาธิปไตย (มีสวนรวม โปรงใส)
Y = Yield มีผลงาน มุงเนนผลงาน เพื่อประโยชนสุข ของประชาชน
การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
และทีแ่ กไขเพิ่มเติม ขอ 5 ใหคํานิยาม ไวดังนี้
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือ
เขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแกหนวยการบริหารราชการ
สวนทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่
เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
/(1) มีความสัมพันธ.....

-11(1) มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในเชิ ง บริ ห าร โดยผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริการราชการสวนทองถิ่นนั้นใน
คราวเดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้นหรือ ในอั ตราอื่น ตามที่ ปลั ดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิ จการบาง
ประเภทหรือบางขนาด
(3) มี ค วามสั ม พั น ธ กั น ในลั ก ษณะไขว กั น ระหว า ง (1) และ (2) โดยผู จั ด การหุ น ส ว น
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือ
การถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณี บุ ค คลใดใช ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป น ผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปน
หุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และ
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ
(3) แลวแตกรณี
ใครมีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามขอ 35
1.2 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ 43
1.3 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 81
1.4 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 96
1.5 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ 99
/การมีสวนไดเสีย.....
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1. ความสัมพันธในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
ตัวอยาง : นาย A เป นกรรมการผู จัดการมี อํ านาจในการบริ ห ารของบริ ษัท B จํ ากั ด และใน
ขณะเดียวกัน นาย A เปนผูมีอํานาจในการบริหารบริษัท C จํากัด ดวย กรณีเชนนี้ถือวา บริษัท B จํากัด และ
บริษัท C จํากัด มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารและถือวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
2. ความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
ตัวอยาง : นาย A มีหุนในบริษัท B จํากัด จํานวน 40% ของหุนทั้งหมดและมีหุนสวนในบริษัท C
จํานวน 27% ของหุนทั้งหมด กรณีเชนนี้ถือวา บริษัท B จํากัด และบริษัท C จํากัด มีความสัมพันธกันในเชิง
ทุนและถือวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(3) มีความสั ม พันธกันในลัก ษณะไขวกั นระหวาง (1) และ (2) โดยผู จั ดการ หุนส วน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้น
ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
ตัวอยาง :
กรณีที่ 2 นาย A จํากัด มีอํานาจในการบริหารบริษัท B จํากัด และนาย A มีหุนอยูในบริษัท C
จํากัด จํานวน 35% ของหุนทั้งหมด กรณีนี้ถือ วา บริษัท B จํากัด และบริษัท C จํากั ด เปนบริ ษัทที่ มี
ความสัมพันธไขวกัน และถือวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กรณีที่ 2 บริษัท B จํากัด มีหุนอยูในบริษัท C จํากัด จํานวน 40% ของหุนทั้งหมด และนาย A
เปนผูมีอํานาจในการบริหารบริษัท B จํากัด และบริษัท C จํากัด กรณีนี้ถือวา บริษัท B จํากัด และบริษัท C
จํากัด เปนบริษัทที่มีความสัมพันธไขวกัน และถือวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

/กรณีของบุคคลอื่น.....
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1. การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคล
ดังกลาว
2. ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผู
เปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราว
เดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี

-14ตัวอยาง แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
รายละเอียดตารางตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ลําดับ

บริษัท/หางหุนสวน

รายชื่อหุนสวน/กรรมการ
ผูจัดการ

รายชื่อผูมีอํานาจในการ
บริหาร

( ) ไมเปนผูเ สนอราคาใดที่มผี ลประโยชนรวมกันแตอยางใด
( ) มีผูเสนอราคาทีผ่ ลประโยชนรวมกัน จํานวน..................รายดังนี้
1...........................................................................................................
กับ........................................................................................................
เปนผูมีประโยชนรวมกันใน
เชิง..........................................................................................................
2...........................................................................................................
กับ........................................................................................................
เปนผูมีประโยชนรวมกันใน
เชิง..........................................................................................................
3...........................................................................................................
กับ........................................................................................................
เปนผูมีประโยชนรวมกันใน
เชิง..........................................................................................................
4............................................................................................................
กับ............................................................................................................
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
(...................................................)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(...............................................)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(................................................)

หมายเหตุ

