
 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากร  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน   อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 
 

ความหมาย 
ค าว่า  Conflict of Interest   มีผู้ให้ค าแปลเป็นภาษาไทยไว้หลากหลาย   เช่น   การขัดกันแห่ง

ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม” หรือ “การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคล ” หรือ “ประโยชน์ทับซ้อน”   
หรือ  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หรือ  “ผลประโยชน์ขัดกัน”  หรือบางท่านแปลว่า   “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  หรือ  
“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ”  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือท่ีเรียกว่า   
Conflict of Interest  นั้นก็มีลักษณะท านองเดียวกับกับกฎศีลธรรม    ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีหลัก
คุณธรรม   จริยธรรมกล่าวคือการ กระท าใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรจะกระท า แต่บุคคลแต่ละคน  แต่ละกลุ่ม   แต่ละสังคม    อาจเห็นว่าเรื่องใดเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมแตกต่างกันไปหรือเม่ือเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วยังอาจมี
ระดับของความหนักเบาแตกต่างกัน   อาจเห็นแตกต่างกันว่าเรื่องใดกระท าไม่ได้กระท าไม่ได้แตกต่างกันออกไปอีก 
และในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบางเรื่องบางคนเห็นว่าไม่เป็นไร เป็นเรื่องเล็กน้อย หรืออาจเห็นเป็นเรื่องใหญ่ ต้องถูก
ประณาม ต าหนิ ติฉินนินทา ว่ากล่าวฯลฯแตกต่างกันตามสภาพของสังคม โดยพื้นฐานแล้วเรื่องการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นกฎศีลธรรมประเภทหนึ่งที่บุคคลไม่พึงละเมิดหรือฝ่าฝืนแต่
เนื่องจากการฝ่าฝืนกันมากข้ึนและบุคคลผู้ฝ่าฝืนก็ไม่มีความเกรงกลัวหรือละอายต่อการฝ่าฝืนนั้น  สังคมก็ไม่ลงโทษ
หรือลงโทษไม่เพียงพอที่จะมีผลเป็นการห้ามการกระท าดังกล่าว และในที่สุดเพื่อหยุดยั้งเรื่องดังกล่าวนี้ จึงมีการ
ตรากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์มากขึ้นๆและเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากข้ึน
ตามล าดับ 
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม   หมายถึง  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการใดๆ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจกรรมหรือการด าเนินการที่เอ้ือ
ผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง ท าให้การใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปโดยไม่สุจริตก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ
จริยธรรม   เป็นกรอบใหญ่ทางสังคมที่เป็นพ้ืนฐานของแนวคิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต การกระท าใดที่ผิดต่อกฎหมายการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต ย่อมเป็นความผิดต่อจริยธรรมด้วย แต่ตรงกันข้ามการกระท าใดที่ฝ่าฝืนจริยธรรม
อาจไม่เป็นความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมและการทุจริต เช่น การมี
พฤติกรรมส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม การมีพฤติกรรมชู้สาว เป็นต้น 
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1.1  การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง  (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ )เมื่อบุคคลใดก็ตามมีความประสงค์จะ
เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเมื่อมีความประสงค์เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในต าแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติ
ห้ามมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม เช่น ต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ   การเตรียมการก่อนเข้าสู่ 
ต าแหน่งจึงมีความส าคัญยิ่ง การไม่เตรียมความพร้อมจะท าให้บุคคลนั้นมีสภาพปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษา
ผลประโยชน์ส่วนตนไว้เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกอบอาชีพบางอย่างที่ได้กระท าไว้กับรัฐหรือการอยู่
ในฐานะต่างๆในธุรกิจการค้าของเอกชนที่ท าไว้ก่อนเป็น  เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายห้ามกระท าหรือ 
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ห้ามด าเนินการเมื่อบุคคลนั้นได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ดังนั้นเมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้จึงเป็นต้นเหตุของการ
กระท าผิดกกฎหมายและจะส่งผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเช่นการต้องพ้นจากต าแหน่ง การได้รับโทษจ าคุก
หรือทั้งจ าทั้งปรับ เป็นต้น ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง 
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าได้มีการด าเนินกิจการใดๆบ้าง เมื่อครั้งที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้
ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐโดยจะต้องตรวจสอบ การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็น
กรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น  หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆว่ามีหรือไม่
อย่างไรและต้องส ารวจกิจการต่างๆของคู่สมรสรวมถึงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบว่า ก่อนเจ้าสู่
ต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตนเองและคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องด าเนินการต่างๆท่ีเกี่ยวกับท า
การค้า การท าธุรกิจนั้นๆอย่างไร เมื่อไร ภายในก าหนดระยะเวลาอย่างไร 

1.2  การปฏิบัติหน้าที่หรือด ารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
1)  เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง  เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี   รัฐมนตรี   ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ  ต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญาที่ได้ท ากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจเอกชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นมี
อ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล ตรวจสอบหรือด าเนินคดี การห้ามรับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือได้ท าสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะต่างๆในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการท างานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนที่มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอ านาจหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

2)  คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย 
การท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมายจึงมีความส าคัญ หากไม่สามารถท าความเข้าใจกับคู่สมรสให้
เข้าใจในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องหรือในกรณีที่คู่สมรสได้
กระท าโดยความเลินเล่อ พลั้งเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์และเป็นการด าเนินกิจการที่เป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายในมาตรา 100  การด าเนินกิจการของคู่สมรสนั้น จะน ามาซึ่งภัยและโทษกับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
กล่าวคือ  แม้ตนเองจะมิได้กระท าการที่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิดไว้ แต่หากปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรส ท าให้คู่สมรส ด าเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับ
โทษ ทางอาญาที่เกิดจากการกระท าของคู่สมรส โดยจะถูกระวางโทษจ าคุกหรือปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี    

ดังนั้น การท าความเข้าใจกฎหมายมาตรา 100  เพ่ือให้ถึงข้อห้ามกระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อห้าม
มิให้คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะเพิกเฉย
หรือละเลยมิได ้

1.3  การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง  2ปี
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 ได้บัญญัติห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  โดยห้าม
ด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา  2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ต าแหน่งนั้นๆแล้ว ทั้งนี้การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 
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กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ.2542 และ

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา  100,103และ103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้            
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ .ศ.2543 ได้ก าหนดว่าโดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติได้
ก าหนดเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา
กล่าวคือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 3.1)ส่วนค าปรารภ  ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐาน
จริยธรรมส าหรับ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
9 ข้อ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
3.2) หมวด 2 ข้อ 5  ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน  ดังนี้ 
(1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มี

บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง 

(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงินทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(3) ไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือ
สงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  

(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 
/3.3)หมวด 2… 
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3.3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม  โดยอย่างน้อยต้อง
วางตน  ดังนี้   

(1) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน 
ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 

(2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
รูปแบบพฤติกรรมและการกระท าที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ  ดังนี้ 
1) การรับของขวัญหรือรับผลกระโยชน์  คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม

ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อ
ให้การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ/การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ามูลค่ามากกว่า  10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้
เจ้าหน้าที่ท่ีเร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืนๆเพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก /
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆจากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้ค าวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆเป็นต้น  

2) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing)  คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้อง
จากต าแหน่งหน้าที่เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือตนเอง  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจหน้าที่ท าให้
บริษัทตนเองหรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างาน /การที่เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท าสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์สักนักงานจากบริษัทของครอบครัว
ตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ /ผู้บริหารหน่วยงานท าสัญญาเช่ารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัทซึ่งเป็น
ของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

3) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ  การไปท างานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้
ประสบการณ์หรืออิทธิพลจากที่เคยด ารงต าแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตน เองและพวกพ้อง  
ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว  ใช้อิทธิพลที่เคยด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน
รัฐรับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงานโดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่าง
ราบรื่น /การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาท างานในต าแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  /การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปท างานบริษัท
ผลิตหรือขายยา เป็นต้น 

4) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงาน
ให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ต าแหน่งสถานภาพการท างานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือ
เป็นเจ้าของเอง   นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการ ท างานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อ านาจ
หน้าที่  ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ทางราชการ
รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง /การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่ท างานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืนๆ ที่อยู่นอกเหนือ 

 
/อ านาจหน้าที่... 
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อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย /การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษท่ี

เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น 
5) การรับข้อมูลภายใน  (Inside Information)  คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทาง

ราชการ หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆหรือน าข้อมูล
ไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าวเพ่ือขายให้กับ
ราชการในราคาท่ีสูงขึ้น/การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน   (Spec) วัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการ
ประมูล เป็นต้น 

6) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและท า ให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มี
หน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการน าน้ ามันในรถไปขายและน าเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตนท าให้ส่วนราชการต้องเสีย
งบประมาณเพ่ือซื้อน้ ามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริตเบียดบังผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเองและมีความผิดฐานลักทรัพย์ 

7) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  (Pork Barreling)คือการใช้
อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่นการที่นักการเมืองใน
จังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเอง
เป็นชื่อสะพาน /การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง /การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของ
ตนเอง เป็นต้น   

มาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนของส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 
1. ให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการร้องเรียน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
2. ให้มีการจัดประชุม หรืออบรมหรือสัมมนาหรือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ทางเว๊ปไซด์ 
3. การร้องเรียนจะต้องไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับโทษทางวินัยหรือรับโทษทางอาญาหรือต้อง

รับผิดตามกฎหมายอื่น หากแต่การร้องเรียนจะต้องกระท าด้วยความสุจริต  ดังนั้น  หากมีการกลั่นแกล้งผู้ร้องเรียน
จะต้องรับโทษทางวินัยกรณีผู้ร้องเรียนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลธรรมดาอาจต้องถูก
ด าเนินการทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4.  การร้องเรียนต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เรียก
มาสอบสวนข้อเท็จจริง เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาว่า การร้องเรียนดังกล่าวมีมูลหรือไม่ 

5. ข้อร้องเรียนจะต้องมีมูล หรือหลักฐานเหตุผลตามสมควร มิใช่เป็นการกล่าวอ้างอย่างเลื่อนลอย 
6. มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือพยานที่มาให้ถ้อยค า เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานและการ

ด ารงชีวิต 
ช่องทางหรือวิธีการรับเรื่องร้องเรียน 
1. สามารถร้องทุกข์มายังส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนโดยหรือผ่านช่องทาง Website ; 

Facebook  เว๊ปเพจ  ของอบต.หนองโสน  
2. ทางไปรษณีย์โดยต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
3. ผ่านช่องทางอ่ืนที่สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายัง ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสนได้ 
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