1. รายงานการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. ความรู้พื้นฐานเกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดสมุทรสงคราม

สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ : บทนา

1

1.1 หลักการและเหตุผล

1

1.2 วัตถุประสงค์

1

1.3 วิธีการดาเนินการ

2

บทที่ ๒ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน

3

2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน

3

2.2 สาเหตุท่กี ่อให้เกิดผลประโยชน์ทบึ ซ้อนในหน่วยงาน

4

2.3 บทสรุป ความเสี่ยง และสาเหตุของการเกิดจากผลประโยชน์ทบั ซ้อน 4
บทที่ ๓ แนวทางการจัดการปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

5

3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา

5

3.2 อุปสรรคของการแก้ไขปัญหา

5

3.3 ข้อเสนอแนะ

6

บทที่ ๔ ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
4.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6
6
8

-1-

บทที่ ๑ : บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ด้ว ยจั ง หวั ด สมุ ท รสงครามเป็ นหน่ วยงานที่เ ข้ ารั บ การประเมิ น คุณ ธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61ซึ่งถือเป็นโอกาสที่สาคัญที่ส่วนราชการสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีคุณธรรม
และความโปร่งใส ทั้งนี้ มีกระบวนการหนึ่งที่จะต้องดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เห็นถึงความสาคัญตามกรณีดังกล่าว โดยเห็นว่าปัจจุบันแม้
กฎหมาย เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนนั้น ยังมิได้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ งหมด ซึ่งมีเพียง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100 ซึ่งบังคับใช้เฉพาะเพียงผูบ้ ริหาร ผู้บริหารท้องถิ่น มิได้บังคับใช้กับเจ้าหน้าที่
ของรัฐทั้งหมด ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์สว่ นบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....จะบังคับใช้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มาบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐส่วนใหญ่ ยังมิได้มีความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายลักษณะดังกล่าวอย่างแท้จริง ทาให้ยังเกิด
ปัญหาในการปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และผลประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นอย่างมากการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment - ITA) จึงเป็น
กระบวนการที่ให้ส่วนราชการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นได้ เพื่อนามาเป็นข้อมูลแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อให้ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ ร่วมกันวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1.2.2เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
1.2.3 เพื่อรับทราบปัญหา หรือสาเหตุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
1.2.4 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
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1.3 วิธีการดาเนินการ
1.4.1 จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีคาสั่ง ที่ 2657/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
แต่งตัง้ คณะทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.2 ฝ่ายเลขานุการได้ดาเนินการแบ่งมอบภารกิจในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของจังหวัดสมุทรสงคราม
1.4.3 ดาเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย(work shop) เพื่อระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ความเสี่ยง
สาเหตุ แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4.4 รวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย ที่ได้วิเคราะห์มาประมวลผลทารายงาน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4.5 จัดทาความรูพ้ ืน้ ฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
1.4.6 เสนอผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนแนวทางการแก้ไขปัญหา
และความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ซ้อนให้ส่วนราชการทราบ
1.4.7 เสนอให้ผู้บังคับบัญชา กาชับ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดสมุทรสงคราม ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยซื่อสัตย์สุจริต และตระหนักถึงความขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นรวม และประโยชน์ส่วนตน ซึ่งหาก
พบเห็นการกระทาตามกรณีดังกล่าวให้รายงานผูบ้ ังคับบัญชาดาเนินการโดยเร็วต่อไป
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บทที่ ๒ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสจังหวัดสมุทรสงคราม กรณีการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น
ฝ่ายเลขานุการคณะทางานฯ ได้ดาเนินการแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ของส่วนราชการ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค นาไปวิเคราะห์เบื้องต้นในหน่วยงาน เมื่อดาเนินการแล้ว ก็จะนาผลการ
วิเคราะห์มาร่วมกันพิจารณาเพื่อหาหาความเสี่ยงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และร่วมกันเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนนัน้ มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้
ประเด็นความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ของส่วน
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
1. บุค ลากรของหน่ว ยงานของท่านมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
2. หน่ ว ยงานมี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
ระเบีย บที่เ กี่ ย วข้อง หรือ มีก ารเอื้อประโยชน์ใ ห้
ญาติ พี่น้อง หรือบุค คลใกล้ชิด ของบุคลากรใน
หน่วยงาน
3. หน่วยงานมีการนารถราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว
4. หน่วยงานมีการใช้ทรัพยากรของทางราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว เช่น นารถยนต์ส่วนตัวมาล้าง
ณ สถานที่ทางาน การใช้กระดาษในเรื่องส่วนตัว
วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการ เป็นต้น
5. หน่ ว ยงานมี ก ารเอื้ อ ประโยชน์ แ ก่ บุ ค คลที่ รู้ จั ก
ญาติ พี่น้อง ในการให้บริการหรือติดต่อกับทาง
ราชการ ก่อนประชาชนที่มาติดต่อราชการปกติ
6. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารออกประกาศ หรื อ
ระเบียบใด อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ ญาติ พี่
น้อง หรือบุคคลใกล้ชิดของบุคลากรในหน่วยงาน
หรือไม่ (เช่น การเปิดตาแหน่งให้ญาติ พี่น้องมา
สมัครงาน เป็นต้น)

สูง
32

ระดับความเสี่ยง
(ร้อยละ)
ปานกลาง ต่า ไม่มีความเสี่ยง
52
10
6

-

6

13

81

-

-

19
19

81
81

-

4

6

90

-

-

4

96

-42.2สาเหตุท่กี ่อให้เกิดผลประโยชน์ทบึ ซ้อนในหน่วยงานมีดังนี้
สา เ ห ตุ ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ผ ลป ร ะ โ ย ช น์ ทึ บ ซ้ อ น ใ น
ระดับความสาคัญ
หน่วยงาน ที่ได้จากการวิเคราะห์ของส่วนราชการ
(ร้อยละ)
บริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม
1. ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
80
2. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
80
เกิดจากตนเอง
3. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
52
เกิดจาก เพื่อนร่วมงาน
4. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
32
เกิดจาก ผู้บังคับบัญชา
5. การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
22
เกิดจาก ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
6. หากพบเห็นการกระทาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
0.4
จะนิ่งเฉย
7. หากพบเห็นการกระทาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
80
จะรีบตักเตือน
8. หากพบเห็นการกระทาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
80
แจ้งผู้บังคับบัญชา
9. หากพบเห็นการกระทาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
10
ร้องเรียนหน่วยงานอื่น
หมายเหตุ สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
2.3 บทสรุป ความเสี่ยงและสาเหตุของการเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
จากการระดมความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย ง และสาเหตุ ข องการเกิ ด จาก
ผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ละประเด็นที่นามาวิเคราะห์นั้น จะเห็นได้
ว่าส่วนราชการต่างๆ ส่วนใหญ่ จะไม่มคี วามเสี่ยง และเห็นว่าบุคลากรในหน่วยงาน ยังมีความรู้
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน นะดับปานกลาง ซึ่งเห็นได้ว่าบุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประโยชน์
ส่วนรวม และประโยชน์สว่ นบุคคล และที่สาคัญเห็นว่าตนเองเป็นสิ่งสาคัญที่สุด ที่จะมีจิตสานึก
ในการกระท าการ หรือไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์หรือไม่ รวมทั้ง
มีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ข้อกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น

-5ทั้งนี้ สาเหตุที่อาจจะให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น เห็นว่าตนเอง เป็นสาเหตุมากที่สุด
ที่จะต้องมีจิตสานึก ต่อมาก็คือเพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และระเบียบข้อกฎหมาย มีสาเหตุที่
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในระดับที่ใกล้เคียงกัน
ในส่วนของการวัดดัชนีความรับผิด นัน้ เมื่อพบเห็นการกระทาความผิด จะดาเนินการ
อย่างไร จากผลของการร่วมกันวิเคราะห์ พบว่าส่วนใหญ่จะตักเตือน และแจ้งผู้บังคับบัญชา
ซึ่งอยู่ในระดั บที่สู ง ประเด็นดั งกล่าวนี้ แสดงให้ เห็นได้ว่า ส่วนราชการ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีการตื่นตัวในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี ในการ
ร่วมมือร่ว มใจกั นแก้ ไขปัญ หาความเสี่ยงที่จะให้เกิดการขัดกั นระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
ดังกล่าว ดั งนั้น สิ่งที่ไ ด้วิเ คราะห์ ทั้งความเสี่ย งและสาเหตุ ตามที่ ได้ก ล่าวมา นั้ น สิ่งที่ใ กล้
ตัวที่สุด ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ คือ ตนเอง
บทที่ ๓ : แนวทางการจัดการปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
3.1 แนวทางการแก้ไขปัญหา
จากการร่ ว มกั น ระดมความคิ ด เห็ น จากส่ ว นราชการส่ ว นภู มิ ภ าคได้ เ สนอให้ มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้
1. ควรเริ่ม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเอง โดยเห็นว่าตนเองเป็นต้นเหตุที่
สาคัญที่สุดในการกระทาหรือไม่กระทาการอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
2. นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา กรณีหน่วยงานที่รับบริการ เช่น
การกดบัตรคิว การใช้บัตรเติมน้ามันแทนการเขียนบิลน้ามัน เป็นต้น
3. การให้ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ
4. เพิ่มบทลงโทษทางวินัย และทางอาญาให้มากขึ้น
5. สร้างจิตสานึกร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
6. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
7. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
8. ผูบ้ ังคับบัญชา กากับดูแล อย่างเคร่งครัด
9. ประชาสัมพันธ์เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
10. จัดทาคู่มอื ให้ส่วนราชการตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อน

3.2 อุปสรรคของการแก้ไขปัญหา
1. ค่านิยมที่ปลูกฝัง วัฒนธรรมองค์กร ที่เคยปฏิบัติกันมา
2. การไม่มีแนวร่วม หรือเจ้าหน้าที่สว่ นใหญ่ยังปฏิบัติกันอยู่
3. อุปนิสัยของคนไทย ที่มีความโอบอ้ออมอารี
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5. ผูบ้ ังคับบัญชา
6. ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย

3.3 ข้อเสนอแนะ
1. เร่งให้ความรูค้ วามเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ให้เกิดความหวงแหน และเกิดจิตสานึก
ที่ดใี นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการร่วมกัน
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากากับติดตาม ตรวจสอบ เช่น ระบบ GPS ติดตามการใช้รถ
ราชการ การใช้ระบบแสกนนิว้ มือมาใช้ในการ เข้า ออก หรือมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นต้น

บทที่ ๔ : ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

4.1 ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)มีคาที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน เช่น
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์สว่ นรวม และผลประโยชน์สว่ นตัวการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ เป็นต้น
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมื อง ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ได้แก่บุคคลใดๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ ส่วน
ตน ญาติ สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง เพื่อน ธุรกิจ การค้า ประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่น
ใดในลักษณะที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน

หมายเหตุ

ผลประโยชน์สว่ นบุคคล

ผลประโยชน์สว่ นรวม,สาธารณะ, ของหลวง
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จะต้องพิจารณาให้ได้ว่า สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนตัว สิ่งใดเป็นเรื่องส่วนรวม หรือเรื่องในราชการ ซึ่งจะต้อง
ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่สัมพันธ์กัน
เรื่องส่วนตัว เช่น การเดินทางไปทาธุระส่วนตัว การเรียน บุตร บุคคลใกล้ชิด
ญาติ พี่น้อง ซึ่งเป็นเรื่องในลัก ษณะกระทาเป็นการส่วนตัว มิ ได้เกี่ย วข้องกับ หน้าที่ราชการที่ตนเอง
รับผิดชอบ
เรื่อ งส่ว นรวมหรือ เรื่อ งประโยชน์สาธารณะ เช่น หน้าที่ราชการ รถยนต์
ราชการ ครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของทางราชการ นโยบายสาธารณะ ระเบียบ คาสั่ง ความลับทางราชการ
ข้อมูลทางราชการ เวลาราชการ เป็นต้น
การเปรีย บเทีย บอย่างง่าย ระหว่าง เรื่อ งส่ วนรวม กั บ เรื่อ งส่ วนตัว ที่เ ป็ นการขัดกั น
ระหว่างผลประโยชน์ ตัวอย่าง เช่น

เรื่อง ส่วนรวม(หลวง)
รถยนต์ (รถส่วนกลาง)
โทรศัพท์มือถือราชการ
โน๊ตบุ๊คราชการ
น้ามันหลวง
น้าประปา(สถานที่ราชการ)
ไฟฟ้า(สถานที่ราชการ)
เปิดรับสมัครงาน
ข้อมูลราชการ
เวลาราชการ
จัดซื้อจัดจ้างงานราชการ
กาหนดนโยบายสาธารณะ
อานาจหนน้าที่ตามกฎหมาย

เรื่อง ส่วนตัว

รับส่ง บุตร ภรรยา
ให้บุตร/ภรรยาใช้
ให้บุตรนาไปใช้ท่บี ้าน
เติมรถตนเอง
ล้างรถส่วนตัว
ต่อเข้าบ้านพักตัวเอง
ให้ญาติพ่ีน้อง
บอกญาติให้ซื้อที่ดนิ ก่อนประกาศ
รับทางานพิเศษ
ร้านค้าตนเองหรือภรรยา
เอื้อประโยชน์พวกพ้อง
รับของขวัญจากเอกชนที่เกี่ยวข้อง
กับอานาจหน้าที่
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม กับผลประโยชน์ส่วนตน
หรือที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน นั้น ถึงแม้ ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ที่จะบังคับใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ นั้น ยังอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังไม่
มีผลบังคับใช้ก็ตาม แต่ถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน จะต้องร่วมกัน รักษาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติ หรือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวจะสาเร็จได้
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน มีจิตสานึกที่ดี มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะร่วมมือกันในการสอดส่อง ดูแล
เพื่อให้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวม กั บผลประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกว่าผลประโยชน์
ทับซ้อน นั้น หมดไปจากแผ่นดินไทย

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.3.1พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 100
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีสว่ นได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดู แล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รับ สั มปทานหรือคงถือไว้ซึ่ งสัมปทานจากรัฐ หน่ วยราชการ หน่วยงานของรั ฐ
รัฐ วิส าหกิ จ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ รัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อ
ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-9เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดบ้าง ที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตาม มาตรา 100ได้แก่
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรี
3. ผู้บริหารท้องถิ่น
4. รองผู้บริหารท้องถิ่น
หมายเหตุ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

1.3.2 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
บุคคล กับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
สามารถพิจารณาเอกสารได้ที่ https://www.nacc.go.th/download/doc/coi.pdf
และสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ที่
1. https://www.nacc.go.th/main.php?filename=COI
2. https://www.nacc.go.th/main.php?filename=section100

คณะผู้จัดทา
สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

