
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง 
เร่ือง ประกาศใช้คู่มือการปฏิป้ติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงาบที่มืหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง  ๆ ซึ่งดำเนินการแกไขปัญหา 
ต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มืความใกล้ชิดกับประซาซน และมีความเข้าใจในสภาพและ 
รับรู้ถ ึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและ 
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อขุมซนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ 
มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยขอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น อับเป็นปัญหาของสังคมไทย 
ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งใบเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ หรือ คสซ. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕:๕:๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก่ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก่ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิขอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนใบการตรวจสอบ 
เฝ็าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้

องค์การบริหารส่วนตำหนองนํ้าแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึง 
ความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิขอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยขอบด้วย 
กฎหมายจึงดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองนํ้าแดงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายคำรณ กนกซัซวาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง



คู่มือการบ่ฏิบตงาน 
เ ทื่อ ปีองกันผล บ่ระโยชน์ทับซ้อ น

องค์การบริหาร,ส่วนตำบลหนองน้ําแดง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



คำนำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผูใข้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแกไฃปีญหา 
ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประซาซน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ 
ถึงสาเหตุของป้ญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ 
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่หร ือละเว ้นการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่โดยม ิชอบ หรือได ้ใช ้อำนาจในตำแหน ่งหน ้าท ี่เพ ื่อแสวงหา 
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งป้ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปิญหาของสังคมไทยที่ 
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของป้ญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ หรือ คสซ. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕:๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปีญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปิญหาการทุจริตประพฤติมิขอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ 
เป้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ 
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ไข้ 
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มีอ 
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบํ้าแดง เพื่อเป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง 
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา



บทท๑

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict o f Interests)

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ 
พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเซิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริตสำนักงาน 
ก.พ. ได ้น ิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ท ับซ้อนและผลประโยชน์ส ่วนรวม หรือ Conflict o f 
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท 
หรือผู้บริการมืผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมืผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่บุคคล 
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ชองส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
ซ ึ่งการกระทำดังกล ่าวจะเก ิดข ั้นอย่างรู้ต ัวหรือไม ่ร ู้ต ัว ท ั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย 
จบกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทำดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มาก 
ในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ 
ส่งผลเสียหายให้เกิดขั้นกับประเทศชาติก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ 
ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขั้น 
เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขั้นได้จากความไม่ลงรอยกัน 
ในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบ ัต ิหรือผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตัว(Private Interest)^นผลตอบแทน 
ที่บ ุคคลได้รับโดยเห็นว่ามืคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการชองตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลายผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให ้ประโยชน์ส ุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม 
ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาซิกในสังคมพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ 
ทับซ้อนเจ้าหน้าที่ชองรัฐควรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า 
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ

ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเช้าข่ายความขัดแย้งระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตบและผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตนเอง เข่น ช้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัท 
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน



๒. รับผลประโยชน์คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เซ่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสีย 
ภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับของกำนัลจากร้านค้า

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อ ิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เก ิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด 
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เซ่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำงาน 
ส่วนตัว

๔. ใช ้ข ้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทำข้อมูลลับขอทางราชการไม่เป ีดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป ็น 
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก 
ข้อมูลเหล่านั้น

๖. การทำงานพิเศษ เซ่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่

๗. การทำงานหลังเกษียณ คือการทำงานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคย 
ปฎิษัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

องค์กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development นิยาม 
ผลประโยชน์ทับช้อน Conflict o f Interest เป็นความทับช้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ 
สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีชองเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผลประโยชน์ทับช้อนนิ๓ ประ๓ ท

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนท ี่เห็นเป็นพบประโยชน์ทับซ ้อนท ีค่นเห็นว่ามีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนำมาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ช้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้อง 
ทำให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เซ่นนั้นจริง

๓. ผลประโยชน ์ท ับซ ้อนทีเ่ป็นไปได้ ผลประโยชน์ส ่วนตน ท่ีมีในปิจจุบ ันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์ 
สาธารณะไดในอนาคตหน้าที่ทับซ้อนหรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน มี ๒ ประเภท

๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เซ่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย บีญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท 
หน้าท ี่ท ั้งสองออกจากกันได ้อาจทำให้ทำงานไม ่ม ีประสิทธิภาพ หรือแม ้กระท ั้งเก ิดความผิดพลาดหรือ 
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกบีองกันปิญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยัง 
มีปีญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงาน



บางอย่างที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงบีญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน 
มาเกี่ยวช้อง

๒. ประเภทที่ลอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำบทบาท 
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้ประโยชน์แก่การทำบทบาทหน้าที่ 
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใข้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติ 
ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ท ับซ้อนเป็นบีญหาผลประโยชน์ท ับซ้อนด้วย เพราะว่ามืหลักการจัดการ 
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ 
นำมาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ปกป็องผลประโยชน์สาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจ 
และให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิด 
ไปตามเนื้อผ้า ไม ่ให ้ผลประโยชน์ส ่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือท ัศนคติส ่วนบุคคลปฏิบ ัต ิ 
ต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มือคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุวงศ์ตระกูล 
ๆลๆ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา 
เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมืความพร้อมรับผิดมืวิธีการต่างๆ เช่น 
จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เก ี่ยวข้องกับผลประโยชน์ท ับซ้อนการเป ิดเผย 
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมืผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถ ือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทำให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น 
แก่ประซาซน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแถ้บีญหาหรือจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองศ์กรการจัดการ 
ต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองศ์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดขอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย 
และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมืเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน 
เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย

๔. สร้างวัฒนธรรมองศ์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเซิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มื 
ประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ 
ดังนี้



-ให ้,ข้อแนะ'นำและการ'ผึเกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้า'ใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ'ปฏิบัติรวมถึง 
การใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทำงาน

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย 
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนในที่ทำงาน

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทางที่ผิด

-ให้เจ้าหน้าที่ม ีส ่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าชองและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก

- ว ิธ ีการจ ัดการ (รวมถ ึงการลงโทษ) ท ี่ทำให ้เจ ้าหน ้าท ี่ถ ือว ่าเป ็นความรับผ ิดของตนเองท ี่จะต ้องทำ 
ตามกฎระเบียบและมาตรฐานแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกรอบการทำงานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ 
ไม่จำกัดอยู่ก ับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบท 
ขององค์กรและกฎหมายได้๖ ชั้นตอน สำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อน

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแกิไฃป้ญหา

๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ให้ทั่วถึงในองค์กร

๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง

๕. สื่อสาร'ให้ผู้มีส่วน'ได้เสีย ผู้ร ับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมั่าเสมอ



รายละเอียดแต่ละข้ันตอน

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง

- เบ้าหมายสำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อบ้องกันไมให้เกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญ เพราะจะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้เจ้าหน้าที่รู้สึก 
เป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส ่วนตน เข่น ผลประโยชน ์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เซ่น หน ี้)ธ ุรก ิจส ่วนต ัว/ 
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์การอื่น 
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำงานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น

-ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เซ่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกซน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อ 
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงาบหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์ 
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/ส ิ่งของสนับสบุนช่วยเหลือ 
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลซนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม

- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดการต้องแยกให้ขัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาซิกในองค์กร และยัง 
ต ้องทำให ้ผ ู้บร ิหารและเจ ้าหน ้าท ี่สามารถร ู้ได ้ว ่าเม ื่อใดม ีผลประโยชน ์ท ับซ ้อนเก ิดข ึ้น  และในแบบใด 
(แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้



๓)ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง

- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ 
ในองค์กร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่ม 
ตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน เจ้าหน้าที่ท ุกคนควรสามารถเข้าถีงนโยบาย 
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปีดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใด 
เกิดขึ้นปอยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างชองความรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ตามนโยบายชองผู้มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ซัดเจนสำหรับการระบุและ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทำงานกับภาคเอกซน 
การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกซน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ 
และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
จะมีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการ 
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปีญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง

- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับ 
บริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผย 
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคำนึงถึง 
สิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ

- ผู้บริหารต้อง

(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีป้ญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

(๒) ชั่งนํ้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ 
ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ

(๓) พิจารณาป้จจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะ 
ชองผลประโยชน์ทับซ้อน

๔) สื่อสารกับผู้มีสํวน'ได้เสีย



- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้ม ีส ่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับเฟ้นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน

- การทำงานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าฟ้นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าฟ้นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ 
และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ 
ปฏิบัติตามนโยบาย เซ่น ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม 
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญาด้วย

- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เซ่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยง 
และร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก่ไฃป้ญหา ขอรับฟ้งความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทำให้ได้นโยบายที่ 
สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้ม ีส ่วนได้เส ียท ั้งน ี้ในการร่วมกันจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มืส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทำให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบ 
โต้

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย

- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสมั่าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใข้ระบบ 
และผู้มืส่'วน'ได้เสียอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำงานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกฟ้นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ 
การแสวงหาการเรียนรู้เซ่นนี้ยังฟ้นการสื่อสารว่าองค์กรมืความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีก 
ด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสาร 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ 
ช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

บทบาทสำคัญของการบริหารผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเปีดเผยข้อมูลสาธารณะ 
(Public Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่ฟ้นอุปสรรค 
ในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อำนวยการจะฟ้นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ 
ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานลัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทำ 
ผิดและภาวะผู้นำเรื่องสำคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การ 
ตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม 
หรือทำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายฟ้นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความ 
เชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะฟ้นความลับซี่งฟ้น



มาตรา ๑๐๑ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถ ือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้น 
ทั้งหมดที่จำหน่ายไดํในบริษัทมหาซนจำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ 
(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ 
มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือ 
ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัด 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน

มาตรา ๑๐๓ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยซนํอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยขนํอันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว ้นแต ่การร ับทร ัพย ์ส ินหร ือประโยชน ์อ ื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ ์และจำนวนที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ 
ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา 
ด้วยบทลงโทษมาตรา ๑๒๒เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าแนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ 
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคสาม หากเจ ้าหน้าท ี่ของรัฐผ ู้ใดพ ิส ูจน ์ได ้ว ่าตนมิได ้ร ู้เห ็นย ินยอมด้วยในการท ี่ค ู่สมรสของตน 
ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ง 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรืยกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศน ี้“ การรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามฃนบธรรมเนียม 
ประเพณ ีหร ือว ัฒ นธรรมหรือให ้ก ันตามมารยาทท ี่ปฏ ิบ ัต ิก ันในส ังคม“ ญาติ” หมายความว่า ผู้บ ุพการี 
ผู้สืบสันดาน พี่น ้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้าอาคู่สมรสผู้บ ุพการีหรือ



ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยขน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า 
ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการผึเกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

ข้อ ๔ ห ้ามมิให ้เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐผ ู้ใดรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อ ื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว่ในประกาศนี้

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้ใดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ 

บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้บั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมิ 
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แตมัเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ 
รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มี 
เหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้บั้นรดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวบั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให ้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บั้นสังกัดโดยทันที

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยขน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า 
ที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมิความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหนี้ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได้ 
เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไมในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงาน 
หรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ 
ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ 
ทรัพย ์ส ินหรือประโยชน ์ด ังกล ่าวให ้เป ็นส ิทธ ิของหน ่วยงานท ี่เจ ้าหน ้าท ี่ของรัฐผ ู้น ั้นส ังก ัดโดยเร็วเม ื่อได ้ 
ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถ ือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น ั้นไม่เคยได้รับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์ 
ดังกล่าวเลยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บ ังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หร ือ เป ็นกรรมการ หร ือผ ู้บร ิหารส ูงส ุดของหน ่วยงานของร ัฐให ้แจ ้งรายละเอ ียดข ้อ เท ็จจร ิงเก ี่ยวก ับ



การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและ 
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้ง 
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ซ. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผ ู้ได ้ร ับทรัพย ์ส ินไว ้ตามวรรคหนึ่ง เป ็นผ ู้ดำรงตำแหน่งสมาซ ิกสภาผ ู้แทนราษฎร หรือสมาซิกวุฒ ิสภา 
หร ือสมาซ ิกสภาท ้องถ ิ่น  ให ้แจ ้งรายละเอ ียดข ้อ เท ็จจร ิงเก ี่ยวก ับการร ับทร ัพ ย ์ส ินหร ือประโยชน ์น ั้น  
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาซิก 
แล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์ส ินหรือประโยชน์อ ื่นใดของเจ้าหน้าท ี่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ 
ให้ไซ้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

๓. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้าแดง พ.ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนั้าแดงทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการ ให้เป็นไปตาม 

กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส ่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประขาซนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมี:จิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การย ึดถ ือประโยชน ์ของประเทศชาต ิเหน ือกว ่าประโยชน ์ส ่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประซาซนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให ้ข ้อม ูลข ่าวสารแก ่ประซาซนอย ่างครบถ ้วน ถูกต้อง และไม ่บ ิดเบ ือน

ข้อเท็จจริง
(๘) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร ้างจ ิตสำน ึก ให ้ป ระชาชน ใน ท ้องถ ิ่น ป ระพ ฤต ิตน เป ็น พ ลเม ืองท ี่ด ี 

ร่วมกับพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับบิจจุบัน



บทท ๓

แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน “ ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict 
o f roles) หมายความว่าบุคคลดำรงตำแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เซ่น นายสมชายเป็นกรรมการ 
สอบคัดเลือกบุคคลเช้าทำงาน โดยที่บ ุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่า 
เกิด “การดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปีญหาผลประโยชนท์ ับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นำไปสู่ 
การกระทำความผิดแต่ประการใด เซ่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้ว 
แต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้นล้าเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนจะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจาก 
การให้คำปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เซ่น ในกรณ ีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร 
เข้าทำงานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เซ่นนี้สมชายจะต้องลาออก 
จากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ 
ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง

มาตรการของรัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ

๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ

๓. การกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code o f Conduct) ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม 
และได้มาโดยมิชอบ

๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทำงาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามา 
เกี่ยวข้อง เซ่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม

๓. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจหลังพ้นตำแหน่งราชการเป็นการ 
ป้องกันมิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการนำข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออก 
จากตำแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่ง 
สำคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว



หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กรแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กรอบการทำงาบ มี ๖ ช้ันตอน

๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไชปัญหา

๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร

๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง

๕. ส่ือสาร'ให้ผู้มีส่'วน'ได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสบุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ

รายละเอียดในการปฏิบ้ตตามแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกับผลประโยชน์ทับช้อน

๑. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

๓. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 

๔. ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 

๔. ส่ือสารกับผู้มีส่'วน'ได้เสีย

๖. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย



กรณีตัวอย่าง

๑. กรณ ีค ่าโง่ข ุดลอกห้วยกระดูกเสือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกรณ ีน ี้เก ิดฃี้นในช่วงเด ือน 
มกราคม ๒๕:๔๔โดยอบต.โนนทองได้ร้องเรียนว่าอบจ.ขอนแก่นอนุมัติโครงการซํ้าซ้อนและมีส.จ.แอบอ้าง 
เบิกเงินโดยไม่ได้ทำงานจริง ข้อเท็จจริงคืออบต.โนนทองได้ทำโครงการขุดลอกลำห้วยกระดูกเสือโดยได้รับ 
งบประมาณจากกรมการปกครอง ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่ ๒๖ พฤศจิกายน และเสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ 
กลางเดือนธันวาคม ๒๔๔๔ พร้อมกับปีกป้ายซื่อโครงการและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ต่อมาอบจ.ขอนแก่น 
ได้อนุมัติโครงการขุดลอกลำห้วยกระดูกเสือซึ่ง อบจ.ขอนแก่นได้จัดจ้าง หจก.ต.เจริญทรัพย์หนองเรือ เป็นผู้รับ 
จ้างให้ขุดลอกคลองยาว ๙๖๙ เมตรและได้ทำสัญญาจ้างลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม โดยหจก.ต.เจริญทรัพย์ 
หนองเรือ เข้าดำเนินการวันที่ ๒๗ ธันวาคมและส่งมอบงานในวันที่ ๓ มกราคม ๒๔๔๔โดยนำเครื่องจักร 
ไปขุดลอกต่อท้ายโครงการที่ข ุดลอกฯฃองอบต.โนนทองที่ทำเสร็จไปแล้วอีก ๙๓ เมตร พร้อมทั้งปีกป้าย 
โครงการและถ่ายภาพป้ายโครงการเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจากอบจ.ขอนแก่น ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๗ มกราคมและเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๘ มกราคม นอกจากหจก. 
ต.เจริญทรัพย์หนองเรือปีกป้ายของอบจ.แล้ว และยังทำลายป้ายโครงการเดิมของอบต.โนนทองทิ้ง แต่ซาวบ้าน 
ไปพบเข้าจึงนำมาให้อบต.เพื่อดำเนินการร้องเรียน เรื่องนี้จึงปรากฏแก่สาธารณะกรณีนี้เกิดผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน เพราะจากข้อเท็จจริงพบว่า กรรมการผู้จัดการชอง หจก. ต.เจริญทรัพย์หนองเรือเคยเป็นอดีตสมาชิก 
สภาจังหวัดขอนแก่น และเป็นสามีของสมาซิกสภาอบจ.ขอนแก่น ซึ่งมีหุ้นอยู่ ๔ ล้าน แต่ได้ถอนหุ้นออกก่อน 
ที่จะมาเป็นส.จ.ดังนั้นในฐานะภรรยา สจ.ท่านนี้ถือว่าเป็นผู้มีประโยชน์จากธุรกิจของสามี และยังพบข้อเท็จจริง 
จาเกคำชี้แจงของบายกอบจ.ขอนแก่นว่า “ทางสภาอบจ.ขอนแก่น ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวตามที่สมาซิกสภา 
อบจ.ขอนแก่น เขต อ.หนองเรือ คือส.จ.(ที่เป็นภรรยาผู้รับเหมา) ที่ได้เสนอขอโครงการมา” ฉะนั้นสมาซิกสภา 
อบจ.อนุมัติงบประมาณซึ่งรวมโครงการที่ตนเองขอนอกจากนั้นบริษัทของสามีเข้ามาเป็นผู้รับเหมาในโครงการ 
ที่ตบเองขอและอนุมัติ เห็นชัดถึงความขัดแย้งในบทบาทต่างๆ และด้วยสาเหตุนี้สันนิษฐานได้ว่านำไปสู่ 
การบริหารงานที่ไม่รอบคอบ อนุมัติโครงการ รวมทั้งทำสัญญาโดยเร็ว มิได้ไปลูสถานที่จริง และการสมรู้ 
ร่วมคิดของคณะกรรมการคุมงานและตรวจสอบที่ร ับงานที่ไม่รายงานข้อเท็จจริง รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่ไม่โปร่งใส ทำให้รัฐเสียหาย ในกรณ ีนี้ อบจ.เรียกเงินคืนจาก หจก.ต.เจริญทรัพย์หนองเรือ และฟ้องร้อง 
ในฐานฉ้อโกง นอกจากนั้นมีการสอบสวนวิน ัยกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานและมีคำสั่งลงโทษ 
ลดขั้นเงินเด ินและตัดเงินเด ือน รวม ๔ คน กรณ ีท ี่สมาซิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นเป ็น 
ผู้รับเหมาเองหรือเป็นหุ้นส่วน

๒. กรณีของเทศบาลตำบลบ้านโตนด จ.สุโขทัย โดยเทศบาลได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดคีรีมาศ 
ก่อสร้างให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลองนํ้าหัก ตำบลโตนด จ.สุโขทัย โดยมีหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯเป็นผู้ลงนาม 
ซึ่งการก่อสร้างกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๔๔ ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออกจากการเป็น 
หุ้นส่วนของห้างฯและลงรับสมัครเป็นสมาซิกสภา และได้รับเลือกเป็นสมาซิกสภาเมื่อวันที่ ๑0 กรกฎาคม 
๒๔๔๔ และได้ขอเปลี่ยนให้บ ิดาเป ็นหุ้นส ่วนผู้จ ัดการห้างแทนตน ซึ่งในกรณีน ี้สำนักงานคณะกรรมการ



๖. กรณีของเทศบาลตำบลห้างฉัตร ซึ่งมีสมาซิกสภาเทศบาลเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอำนาจ 
โดยสมาซิกสภาเทศบาลได้รับมอบอำนาจจากห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์จิระ ให้มีอำนาจในการยื่นสอบราคาค่าจ้าง 
เหมาขยายเขตบริการใข้ประปา ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตร ต่อมาการทำงานจ้างเหมาดังกล่าวมีปิญหา 
ข้อโต้แย้งระหว่างคู่สัญญา จึงมีการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาท ปรากฏว่าบุคคลที่ร่วมเจรจาในฐานะ 
ตัวแทนของห้างหุ้นส่วนจำกัดวงศ์จิระ ผู้รับจ้างคือสมาซิกสภาเทศบาลคนเดิมและสมาซิกสภาเทศบาลตำบล 
ห้างฉัตรอีก ๒ คน และเมื่อมีการส่งมอบงานทางเทศบาลพบว่าลายเซนต์ฃองผู้จัดการห้างแตกต่างจากลายมือ 
ที่ลงไว้ในสัญญามาก น่าจะมีการปลอมแปลงเอกสารการส่งงาน นอกจากนั้นมีหลักฐานที่น่าเชื่อได้ว่างานจ้าง 
ขยายเขตบริการนํ้าประปาในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรนั้นมีสมาซิกสภาเทศบาลเหล่านั้นเป็นผู้ดำเนินการเอง 
ในกรณ ีนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีคำวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาเทศบาลที่มายื่นซองสอบราคาต่อ 
เทศบาลนละทำหน้าที่เจรจาตกลงกับเทศบาลด้วย มีหน้าที่ต้องรับผิดขอบต่อตัวการตามมาตรา ๘๐๗ ถึง 
มาตรา ๘๑๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นตัวแทนและมีหน้าที่ดังกล่าว และเป็นผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับเทศบาล นอกจากนั้นในฐานะสมาซิกสภาเทศบาลซึ่งมีหน้าที่รักษาประโยชน์ของ 
ท้องถิ่นกระทำการเข้าเป็นตัวแทนเพื่อยื่นซองสอบราคาหรือเจรจากับเทศบาลในโครงการของเทศบาล สมาซิก 
เทศบาลย่อมมีประโยขน์ที่ขัดกันอยู่ทั้งประโยขน์ฃองเทศบาลและประโยชน์ของห้างฯ

๗. การจัดซื้อที่ดินบริเวณโรงสูบนํ้าประปาแรงตํ่าจำนวน ๒๘ โฉนด เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ราคา ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ 
บาท กรณีนี้เป็นการจัดซื้อด้วยวิธีพิเศษ โดยนายกเทศมนตรีถูกกล่าวหาว่าทุจริตในการจัดซื้อที่ดินมีราคาแพง 
เกินความจริงทำให้รัฐเสียหาย ซึ่งปรากฎว่าในจำนวนที่ดินที่จัดซื้อเป็นที่ดินของนายกเทศมนตรีจำนวน ๑๐ 
โฉนด ในกรณีนี้นายกเทศมนตรีไม,ได้ทำนิติกรรมเองทั้งในฐานะนายกเทศมนตรีและเจ้าของที่ดิน โดยมีผู้แทน 
รับมอบอำนาจในการยื่นซองเสนอราคาและเจรจาทางฝ่ายเทศบาลนิติกรเทศบาลเป็นผู้ทำนิติกรรมสัญญาแทน 
กรณีนี้ซี้มูลโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและอยู่ในระหว่างการดำเนินการสอบสวน

๘. เทศบาลตำบลแจ้ห่มเป็นกรณีที่ทำให้มีการตื่นตัวเกี่ยวกับป้ญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะจากกรณีนี้มี 
นายกเทศมนตรีและสมาซ ิกสภาเทศบาล ๒ คน พ ้นจากสมาซ ิกภาพตามคำว ิน ิจฉ ัยของสำน ักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา เหตุเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและอ้อมในห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยประสิทธิ 
ก่อสร้าง ซึ่งมีสัญญาขายบํ้ามันเชื้อเพลิงให้กับเทศบาลตำบลแจ้ห่ม โดยสมาซิกคนหนึ่งเป็นหุ้นส่วน สมาชิกอีก 
คนหนึ่งเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของหุ้นส่วนอีกคนของห้างฯ ส่วนนายกเทศมนตรีเป็นพี่สาวร่วมบิดา 
มารดาของหุ้นส่วนของห้างฯ ทั้งที่ในระยะบริเวณรัศมี ๑๐ กิโลเมตรของสำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม สถานี 
บริการแห่งนี้ใกล้กับสำนักงานฯมากที่สุด สถานีอื่นๆอยู่ห่างไปถึง ๘-๑๔ ก.ม.ซึ่งสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ 
วินิจฉัยว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้พ้นสมาชิกภาพในกรณีนี้สมาซิกสภาทั้งสองคนได้ลาออกจากก่อนการ 
วินิจฉัย ส่วนนายกเทศมนตรีจังหวัดพิษณุโลกมีข้อเท็จจริงว่านายกเทศมนตรีไม่ได้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งแม้เป็นพี่น้อง 
กับหุ้นส่วนของห้างฯก็ไม'ได้รับผลประโยชน์ใบกิจการของห้างฯแต่อย่างไร ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงวินิจฉัยว่ามิได้ 
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาซื้อขายนั้ามัน


