คูมอื การปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ปองกันผลประโยชนทบั ซอน

เทศบาลตําบลหวยไคร
อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย

คํานํา
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากผลประโยชนขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาที่รัฐหรือที่เราเรียกกัน
วา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง
เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาที่รัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิ บั ติห น าที่ ส าธารณะขาดความเป น อิส ระ ความเปน กลาง และความเปน ธรรมจนสงผล
กระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคม
ตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม
ในสังคมรวมถึงคุณคาอื่นๆดวย
ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝ าระวัง เพื่อสกั ดกั้น มิ ให เกิ ดการทุ จริตไดในทุกสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐ
เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อทําการแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไดจัดทํา
คู มือการปฏิ บั ติงานเพื่ อป องกั น ผลประโยชน ทับ ซอนของเทศบาลตําบลห วยไครขึ้น เพื่ อใหผูบ ริห าร และ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไครไดนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานตอไป
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บทที่ ๑
ความหมายของผลประโยชนทบั ซอน
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมหรือ
ผลประโยชนขัดกัน ไดมีความหมายในเชิงวิชาการไวหลากหลาย ดังนี้
สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชน สวนรวม
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ
พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หนาที่ใน
ตํ า แหน งหน าที่ ที่ บุ ค คลนั้ น รั บ ผิ ด ชอบอยู และส งผลกระทบต อ ประโยชน ข องส ว นรวม กล า วคื อ การที่
เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง
มากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาใน
รูปแบบที่ ห ลากหลาย จนกระทั่ งกลายเป น ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมเห็น วาเปน ความผิด ตัวอยางการกระทํ า
ดั ง กล าวมี ให พ บเห็ น ได ม ากในสั ง คม ส งผลให บุ ค คลนั้ น ขาดการตั ด สิ น ใจที่ เที่ ย งธรรม เนื่ อ งจากการยึ ด
ผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะแตทําหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก“
ดร. วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคําวา ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนที่ทับ
ซอนกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจหนาที่ที่ตองตัดสินใจทํางานเพื่อ
สวนรวม ไมวาเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ขององคกรภาคธุรกิจ เอกชน และเจาหนาที่ภาคประชาสังคม
(Civil Society)
ผาสุ ก พงศ ไ พจิ ต ร ได อ ธิ บ ายความหมายของ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น หมายถึ ง การทั บ ซ อ นของ
ผลประโยชนของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะและตําแหนงใน
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัว
หรือแสวงหาประโยชนใหแกกลุมพวกพองของตนเองทั้งทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย เชน กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งไดรับสัมปทานหรืออยูในฐานะ
จะไดรับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะที่เปนผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทาน
ธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางที่พบ คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐเพราะผูชนะ
ประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุนอยูเป นหุนลม การชนะ
ประมูล ดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมื องจะสงผลใหบ ริษัท ผูช นะประมูล สามารถหากําไรเกินควรได การ
คอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายไดจากการคอรรัปชั่น ที่สําคัญของนักการเมือง
และขาราชการที่เกี่ยวของ
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด านจริ ย ธรรม แห งมหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู อํ า น วยการ Centre for Applied Ethics ได ใ ห คํ า นิ ย ามของคํ า ว า Conflict of Interest ห มายถึ ง
สถานการณที่บุคคล เชน เจาหนาที่รัฐ ลูกจาง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอ
จนเห็นไดวากระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมีองคประกอบที่
สําคัญ ๓ ประการ คือ

-2องค ป ระกอบประการแรก คื อ ผลประโยชน ส ว นตั ว (Private interest) หรื อ ผลประโยชน ส ว นบุ ค คล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆที่ทําให
ผู ไ ด รั บ พึ ง พอใจ ส ว นนี้ โ ดยตั ว มั น เองแล ว ไม เ สี ย หายอะไรเพราะใครๆ ก็ แ สวงหาผลประโยชน ส ว นตนกั น
ทั้งนั้น เชน การหางานใหมที่มีรายไดที่ดีกวาเกา แตปญหาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชน
สวนรวม
องคป ระกอบที่ส อง คือ การปฏิบัติห นาที่โดยใชส ถานะและขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ห รือ
เจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหนาที่ที่มีอยูเกิดจากการมีตําแหนง
หรือการเปนเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย
องคประกอบสุดทาย คือ เมื่อผลประโยชนที่ขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชนสวนตัว
จึ งเห็ น ได ว า จากนิ ย ามศั พ ท ของนั ก วิช าการขางต น สามารถสรุป ความหมายของผลประโยชน ทั บ ซ อ น
(Conflict of Interest) คือ การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ พวกพองเปนหลัก ซึ่ง
ถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต ดังรูป

บทที่ 2
รูปแบบของผลประโยชนทบั ซอน
รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงตามพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย แบง
ออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก
1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงานราชการรับ
เงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐ
เพื่อจัดซื้อจัดจางแลวเจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่นื ตอบแทน
2. การทํ า ธุ ร กิ จ กั บ ตั ว เอง (Self-dealing) หรื อ เป น คู สั ญ ญ า (Contracts) หมายถึ ง
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานที่ตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาที่ที่
ทําใหหนวยงานทําสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน
ของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน
3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)
หมายถึ ง การที่ บุ ค ลากรออกจากหน ว ยงานของรัฐ และไปทํ างานในบริษั ทเอกชนที่ ดําเนิน ธุร กิจ ประเภท
เดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล
4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดําเนินธุรกิจที่เปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหนวยงานที่ตนสังกัดอยู
5. การรั บ รู ขอ มู ล ภายใน (Inside information) หมายถึ ง สถานการณ ที่ ผู ดํ ารงตํ าแหน ง
สาธารณะใช ป ระโยชน จ ากการรูขอ มู ล ภายในเพื่ อประโยชนข องตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตั ด ถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดิน
เพื่อเก็งกําไรและขายใหกับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใชทรัพยสินของหนวยงานเพื่อประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s
property for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตางๆกลับไปใชที่บาน การนํารถยนตใน
ราชการไปใชเพื่องานสวนตัว
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling)
เชน การที่ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการของหนวยงานไปลงในพื้นที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ
สาธารณะเพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูป แบบประเภทตางๆของป ญ หาความขัด แย งกัน ในประโยชน ส วนตัวและประโยชน สวนรวม
จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่
เขาขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกับปญหา ความ
ขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางาน
ของบุคลากรหนวยงานของรัฐรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับผลประโยชน
ทับซอนทุกรูปแบบ
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การรับประโยชนตางๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากผูมาติดตอหนวยงาน

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเปนคูสัญญา (Contracts)

มีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับ
หนวยงาน

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหนวยงานเพื่อไปทํางานใน
หนวยงานที่ดําเนินธุรกิจที่มีสวน
เกี่ยวของกับหนวยงาน

การทํางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ดําเนินธุรกิจที่แขงขันหรือรับงานจาก
หนวยงานตนสังกัด

การรับรูขอมูลภายใน
(Inside information)

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อ
ประโยชนของตนเอง

การใชสมบัติของหนวยงานเพื่อ
ประโยชนของธุรกิจสวนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง
(Pork-belling)

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช
ในงานสวนตัว

ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ อนุมัติ
โครงการเพื่อไปลงในพื้นที่ตนเอง หรือ
การใชงบสาธารณะ เพื่อหาเสียง

บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทบั ซอน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่
ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
สวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองห ามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ งใหเป นไป
ตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหน าที่ ของรั ฐมาแล วยั งไม ถึงสองป โดยอนุโลม เวน แตการเป น ผูถือหุ น ไมเกิน รอยละหาของจํ านวนหุ น
ทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100
(2) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100
มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุ น
มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เว น แต ก ารรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใด โดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ แ ละจํ า นวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผู
ที่พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม

-6มาตรา 103/1 บรรดาความผิ ดที่ บัญ ญั ติไวในหมวดนี้ ให ถือเป น ความผิ ดฐานทุจ ริตตอหนาที่ ห รือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวยบทลงโทษมาตรา 122เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103
ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้ งจําทั้งปรับ กรณี ความผิดตามมาตรา
100 วรรคสาม หากเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู ใดพิ สู จ น ได ว า ตนมิ ได รู เห็ น ยิ น ยอมด ว ยในการที่ คู ส มรสของตน
ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห งชาติ เรื่อง หลัก เกณฑ ก ารรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหน าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 103 แห งพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรัฐธรรมนู ญ วาดวยการป องกั นและปราบปรามการทุ จริต พ.ศ.
2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา
การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากญาติ ห รื อ จากบุ ค คลที่ ใ ห กั น ในโอกาสต า งๆ โดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความวา ผู
บุพการีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือ
ผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา
ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไวในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสนิ หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
ข อ 6 การรั บ ทรั พ ย สิ น หรือประโยชนอื่ น ใดจากตางประเทศ ซึ่งผูให มิได ระบุ ให เป น ของ
สวนตัว หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่
จะต องรั บ ไว เพื่ อรั กษาไมตรีมิ ตรภาพหรือความสัม พั น ธอัน ดีร ะหวางบุ คคลเจาหน าที่ ของรัฐ ผูนั้ น รายงาน
รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหาก
ผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน
ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด
โดยทันที

-7ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา
มากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพั น ธอัน ดีระหวางบุคคลเจาหน าที่ของรัฐผูนั้ นตองแจงรายละเอียดขอเท็ จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนี้ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถ
กระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได
ดํ าเนิ น การตามความในวรรคสองแล ว ให ถือว าเจ าหนาที่ ของรั ฐผู นั้ น ไม เคยได รับ ทรัพ ย สิ น หรือประโยชน
ดังกล าวเลยในกรณี ที่เจาหน าที่ ของรัฐผูได รับ ทรัพยสิน ไวตามวรรคหนึ่งเปน ผูดํารงตํ าแหน งผูบังคับ บัญ ชา
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรื อ เป น กรรมการ หรื อ ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน ว ยงานของรั ฐ ให แ จ ง รายละเอี ย ดข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ
กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนใหแจง
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผู ได รั บ ทรั พ ย สิ น ไว ต ามวรรคหนึ่ ง เป น ผู ดํ า รงตํ า แหน ง สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร หรื อ สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภา
หรื อ สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น ให แ จ ง รายละเอี ย ดข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน นั้ น
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก
แลวแตกรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับ
นี้ใหใชบังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
3. ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลหวยไคร พ.ศ.2552
ข อ 3 ข า ราชการของเทศบาลตํ าบลห ว ยไคร ทุ ก คน มี ห น าที่ ดํ าเนิ น การ ให เป น ไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(4) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เหนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(7) การให ข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง และไม บิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง

-8(8) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให ป ระชาชนในท อ งถิ่ น ประพฤติ ต นเป น พลเมื อ งที่ ดี
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
4. ประกาศเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานจ า ง ลงวั น ที่ 30 กั น ยายน พ.ศ. 2558 กํ า หนดให พ นั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึด
มั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ
ซอน
(4) การยึดหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
5. ประกาศเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่องเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางทุกคน ไดรวมแสดง
เจตนารมณอยางเปดเผยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนี้
(1) ไมยักยอก ไมเบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
(2) ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
(3) ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
(4) ไมเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นทุกกรณี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
(5) ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เปนธรรม เสมอภาค
(6) กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
(7) เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
(8) รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
(9) พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

บทที่ 4
แนวทางปฏิบตั ิเพือ่ ปองกันผลประโยชนทับซอน
เพื่ อเป นการสรางคุ ณธรรม จริยธรรมในการปฏิ บัติ หน าที่ส าธารณะของบุ คลากรในสังกัดเทศบาล
ตําบลห วยไคร ให มี ความเป น อิ ส ระ ความเป น กลาง และความเป น ธรรม ปองกัน ผลกระทบต อประโยชน
สาธารณะของสวนรวมและประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมไมใหสูญเสียไป จึงกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนไวดังนี้
(1) รกําหนดคุณสมบัติที่พึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and disqualification from
office) เปนเครื่องมือที่ใชในการป องกันเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับ
ผลประโยชนสวนรวมในกรณี ของขาราชการทางการเมือง คุ ณสมบั ติตองหามที่น านาประเทศ มั กกําหนด ไดแก
การหามผูบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ตองไมเปนผูมี
สวนไดสวนเสียในสัมปทานหรือสัญญาตางๆกับรัฐ เปนตน
(2) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวใหสาธารณะทราบ เมื่อมีขอขัดแยง
เกิดขึ้นภายในหนวยงาน เชน การแจงถึงจํานวนหุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบงไดเปน 2 ประเภทคือ
ประเภทแรกคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวนบุคคลเมื่อมีขอขัดแยงเกิดขึ้น และประเภทที่สอง คือ การ
แจงทรัพยสินของเจาหนาที่กอนจะมาดํารงตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใชเครื่องมือที่แกปญหาความขัดแยง ของ
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมไดโดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยใหสาธารณชน
สามารถวิเคราะหหรือมองเห็นชองทางที่อาจจะกอใหเกิดปญหาไดงายขึ้น
(3) การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปนการสรางกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควร
และไม ควรยึ ดถือเปน หลักในการทํ างาน ถาไม ป ฏิบัติ ตามไม ถือวาผิ ดทางกฎหมายแต สามารถบอนทํ าลายความ
เชื่อมั่ น ที่ สั งคมจะมี ตอบุ คลากรของรัฐ ผูนั้ น และสามารถเป น บอเกิดแหงความเสื่อมศรัท ธาที่ ป ระชาชนจะมี ตอ
หนวยงานตอไปได
(4) ข อกํ าหนดเกี่ ย วกั บ การทํ างานหลั งพ น ตําแหน งในหน าที่ ท างราชการ (Post-office employment
restriction) เป น ข อ กํ าหนดที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อป อ งกั น มิ ให ผู ที่ ดํ ารงตํ าแหน งในหน ว ยงานของรั ฐ นํ าข อมู ล ลั บ
(Confidential information) ภายในหนวยงานที่ทราบไปใชประโยชนหลังจากการออกจากตําแหนงดังกลาวแลว
รวมถึงปองกันการใชสิทธิในการติดตอหนวยงานราชการในฐานะที่เคยดํารงตําแหนงสําคัญ ในหนวยงานราชการ
มาแลว
นอกจากแนวทางดั ง กล า วข า งต น ให แ ต ล ะสํ า นั ก /กอง อาจกํ า หนดกลไกสํ า หรั บ การบั ง คั บ ใช
(Enforcement) กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรเพื่อควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติภายในสํานัก/
กอง ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัตงิ านเปนไปตามขอกําหนดที่บัญญัติไวในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
โดยกลไกดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และหากพบมีกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ตองทํา
หนาที่สอบสวนขอเท็จจริงกอนที่จะดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของตอไป
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ประจําและ
เจาหนาที่
ของรัฐ
















2.
ขาราชการ
ทางการเมือง







กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน
การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
หัวหนาหนวยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธฉันญาติขึ้นเปนผูอํานวยการกองพัสดุ
การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ
การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามัน
การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
การหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอางวาจะสามารถชวยใหสามารถเสียคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กวาได
เจาหนาที่รับทําบัญชีหรือเอกสารใหกับผูรับจาง หรือในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกใหบริการเฉพาะราย
ที่ตนเองไดรับประโยชนเทานั้น
การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของพวกพอง
ไดเปรียบหรือชนะในการประมูล
การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการจาง
เหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา หรือพน
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เปนตน
การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน โดยผูมี
หนาที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไวมากกวาที่หนวยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชนจากบัตรคิวที่ล็อคไว
เกินเหลานั้นจากผูรับบริการที่ตองการลัดคิว
ฯลฯ
สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นมาดําเนินธุรกิจกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิก
ญาติ/ภรรยา (อาจไม ได จดทะเบียน) ของผูบ ริห ารทองถิ่น เป นคูสัญ ญาหรือรับ เหมางานกับ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบอํานาจจากบริษัท หางราน ใน
การยื่นซองประกวดราคา
สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถิ่นเปนบุคคลรวมเจรจาไกลเกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทหางราน ในกรณีงาน
จางเหมามีปญหา
ผูบ ริหารสภา/ผูบริหารทองถิ่นหาประโยชนสวนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช

กลุมอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน
ขอมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไวกอน หรืออาจเปนในรูปแบบที่กําหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยูเพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
 องคกรปกครองสวนท องถิ่น ทําสั ญญาเชารถไปสั มมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป นของสมาชิกของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบริการของบริษัทตนเองใหกับเทศบาล
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเขาไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช งบประมาณราชการทํ าโครงการพร อมเขี ย นป ายและชื่ อของผู ของบประมาณ ประกาศให
ชาวบานทราบเพื่อเปนการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาทองถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใชงบประมาณของฝายบริหาร
กลับไปมีสวนในการใชงบประมาณสงผลตอการทําหนาที่ในการตรวจสอบและใชวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกตองและประโยชนสาธารณะ เนื่องจากตองการงบที่เหลือจาก
การแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพื้นที่ของตน
3. ประชาชน การเสนอใหคาน้ํารอนน้ําชาใหแกเจาหนาที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ

