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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ดร.วิ ท ยากร เชี ย งกู ล ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจ
หน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาค
ธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Soviety)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อน
ของผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะ
และต าแหน่ ง ในบริษั ทเอกชน ซึ่ ง บุ ค คลดั ง กล่ า วอาจมี ค วามโน้ ม เอี ย งใช้ อ านาจและต าแหน่ ง
สาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่ มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรง
และทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิด
เป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็
อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย
ผลประโยชน์ ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็น
กลาง หรือไม่ลาเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้
นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อย
เพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
1.ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2.ผลประโยชน์ทับซ้อน
3.ผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนที่หลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช้รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็
ได้
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น
หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุ รกิจที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่ ว ยงาน การใช้ ง บประมาณของรั ฐ เพื่ อ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแล้ ว เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ ของแถมหรื อ
ผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2.2 การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากั บหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้
ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทาสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเอง
เป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
2.3 การทางานหลังจากออกจาตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)
หมายถึง การมีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกับที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
2.4 การทางานพิเศษ เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับ
หน่ วยงานหรือ องค์ก รสาธารณะที่ต นสั งกั ด หรื อ การรั บจ้ า งเป็ นที่ ปรึ กษาโครงการ โดยอาศั ย
ต าแหน่ ง ในราชการสร้ างความน่ าเชื่ อ ถื อ ว่ า โครงการของผู้ ว่ า จ้ า งจะไม่ มี ปั ญ หาติ ด ขั ด ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
2.5 การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัด
ถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของ
รัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
2.6 การใช้ ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ประโยชน์ ข องธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว (Using your
employer’s property for private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไป
ใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
2.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ท างการเมื อ ง (Porkbelling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
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3. มาตรการในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
3.1 มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง
3.2 การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
3.3 การเพิ่มระบบและองค์กรตรวจสอบการใช้อานาจ
3.4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต

4. การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
4.1 การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ขัดกัน การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทาง
จริยธรรม เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่
ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเลื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ
4.2 การให้แสดงบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ เช่น การแจ้ง
ถึงจานวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การ
แจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นและประเภทที่สอง คือ การแจ้ง
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้ง่ายขึ้น
4.3 การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ

5. แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ
ดังนี้
5.1 หลักนิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ
ข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอาเภอใจ หรือตามอานาจ
ของตัวบุคคล
5.2 หลักความโปร่งใส ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่
สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ ตรงไปตรงมา มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียม การสร้างให้สังคมไทย

-5เป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดย
การปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
หรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ
ช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
5.3 หลักการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด ร่วม
เสนอ ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาสาคัญของประเทศในด้านต่างๆ การทาให้สังคมไทยเป็น
สังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญๆ ของสังคม โดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
5.4 หลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้ ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้าง
กลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ ความสานึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหา
และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา โดยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้ า ที่ อ ย่ างดี ยิ่ ง โดยมุ่ ง ให้ บ ริก ารแก่ ผู้ รั บ บริ ก าร เพื่ อ อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้
ทันท่วงที
5.5 หลั ก ความคุ้ ม ค่ า ได้ แ ก่ การบริ ห ารจั ด การและการใช้ ทรั พ ยากรที่ มี จ ากั ด ให้ เกิ ด
ประโยชน์คุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากร
ค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่ง
จาเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชน
5.6 หลักคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สานึกในหน้าที่ของตนเอง มี
ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบี ยน
ตนเองและผู้อื่น
2.ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ

-63.การมี ภู มิ คุ้ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให้ พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

-7กฎหมายที่เกีย่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลาดับ
1

กฎหมาย
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา 123/2 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่
กระทาการอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิ
ชอบด้ว ยหน้ าที่ต้องระวางโทษจาคุก ตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ ปี
หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 123/3 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
กระทาการหรือไม่กระทาการอย่างใดในตาแหน่ง โดยเห็น
แก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอม
จะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่ง ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้ง
แต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง ยี่สิบปี หรือ
จาคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แต่หนึง่ แสนบาท
ถึงสี่แสนบาทหรือประหารชีวิต

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถงึ ยี่สิบปี หรือ
จาคุกตลอดชีวติ และปรับตัง้ แต่หนึง่ แสนบาท
ถึงสี่แสนบาท
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กฎหมาย
มาตรา 123/4 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบ
แทนในการที่ จ ะจู ง ใจหรื อ ได้ จู ง ใจ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดย
อิทธิพลของตน ให้กระทาการหรือไม่กระทาการในหน้าที่
อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ข องรัฐ
ต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
เพื่ อ จู ง ใจให้ ก ระท าการ ไม่ ก ระท าการ หรื อ ประวิ ง การ
กระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้า
ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์
ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น โดยนิ ติ บุ ค คลดั ง กล่ า วไม่ มี ม าตรการ
ควบคุ มภายในที่ เ หมาะสมเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ให้ มี ก ารกระท า
ความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้อง
ระวางโทษปรั บ ตั้ ง แต่ ห นึ่ ง เท่ า แต่ ไ ม่ เ กิ น สองเท่ า ของ
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ถูกบังคับใช้
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทลงโทษ
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทัง้ จาทั้งปรับ

บุคคลทัว่ ไป

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีหรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทัง้ จาทั้งปรับ

-9ลาดับ

2

กฎหมาย
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายถึง ลูกจ้าง ตัวแทน
บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่า
จะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรั ฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(2) เป็น หุ้ น ส่ว นหรือผู้ถื อหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากั บ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่ สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
คณะกรรมการป.ป.ช.
ประกาศกาหนดตาแหน่ง
(ปัจจุบันกาหนดตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี) การกระทา
ของคู่สมรสให้ถือว่าเป็นการ
กระทาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
จาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทัง้
ปรับ
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กฎหมาย
หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะ
ดังกล่าว
(4) เข้ า ไปมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในฐานะเป็ น กรรมการ ที่
ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน
ซึ่ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารกากั บ ดู แ ล ควบคุ มหรื อ ตรวจสอบของ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหนาที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยูห่ รือปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ใ นฐานเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่ ง โดยสภาพของ
ผลประโยชน์ ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบ
ต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น
เจ้า หน้ าที่ ของรั ฐต าแหน่ งใดที่ต้ องห้า มมิ ให้ ดาเนิ น
กิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนิน
กิ จ การของคู่ ส มรสดั ง กล่ า ว เป็ น การด าเนิ น กิ จ การของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

-11ลาดับ

3

กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก
โดย อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ
รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจานวนมีคณะกรรมการป.ป.ช.กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึด มั่นในจริยธรรมและยื นหยัด ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
กระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวาง ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
ตน ดังนี้
พลเรือน
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบทาน
และไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า
ส่ว นราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การ
ดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรือ
อาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย

บทลงโทษ

ผิดวินัยและถอดถอนออกจากตาแหน่ง กรณี
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ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

-12ลาดับ

กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
ข้ อ 5 ข้ า ราชการต้ อ งแยกเรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจาก ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละยึ ด ถื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมของ ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
ประเทศชาติ เหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย พลเรือน
ต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนเองมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่
ว่ า จะเป็ น ญาติ พี่ น้ อ ง พรรคพวก เพื่ อ นฝู ง หรื อ ผู้ มี บุ ญ คุ ณ
ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบ
หรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ
สิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อนื่ เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัด
กับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้ นยุติ
การกระทาดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้า
ส่ ว นราชการและคณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณา เมื่ อ
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจะปฏิบัติ
ตามนั้น

บทลงโทษ
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ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงและนักการเมือง

-13ลาดับ

กฎหมาย

ผู้ถูกบังคับใช้

(4) ในการปฏิบัติหน้ าที่ที่รับผิดชอบในหน่ว ยงานโดยตรง
หรื อหน้ าที่อื่น ในราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ องค์การมหาชน หรื อ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ข้ า ราชการต้ อ งยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องทาง
ราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของ
ทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของ
ทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ 6 ข้าราชกต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
อาศั ย ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อย
พลเรือน
ต้องวางตนดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ
หรื อยอมจะรั บ ซึ่งของขวัญ แทนตนหรือ ญาติของตน หรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการ
ทานิติธรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอันจะได้ประโยชน์
อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

บทลงโทษ
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ระดับชาติกระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

-14ลาดับ

กฎหมาย
ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของ
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือผู้อื่นและต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน
สิทธิห รือประโยชน์ อื่น ใดแทนบุค คลอื่ นอัน เป็น การเลี่ย ง
กฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตน
เพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม
เป็ น กลางทางการเมื อ ง ให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วง
เวลาให้ เ นิ่ น ช้ า และใช้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้ ม าจากการ
ดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ผู้ถูกบังคับใช้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
พลเรือน
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-15ลาดับ

กฎหมาย
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น
อันไม่ใช่การปฏิบัตหิ น้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอือ้
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

-16ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระ
ส่วนตัว นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อ ให้ได้เปรียบ
ในการประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่ ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไป
ทางานส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้ าทางานหลัง ออกจากงานเดิ มโดยใช้ค วามรู้ ประสบการณ์ หรื อ อิทธิพ ลจากที่ เคยดารง
ตาแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหาร
หน่วยงานกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การเลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น

-1715. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้
อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง
ทาสัญญาซื้ออุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

ตัวอย่างโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มต่าง ๆ
กลุ่มอาชีพ
นักการเมือง

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้นเป็น
ผู้บริการระดับสูง
2.การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน การจ้างเหมา
จากรัฐ
3.การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
4.การแต่งตั้งคนสนิท พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลสัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
5.การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ
พวกพ้อง
ข้าราชการ
ทั่วไป
ประจาและ
1.การนาข้อมูลลับ ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 2.หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ คน
สนิท คนที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
3.การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
4.การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
5.การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ งานโดยรวมของหน่วยงาน
6.การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัด
เดิม
7.การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามัน
8.การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว

-18กลุ่มอาชีพ

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
1.การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของ
ประชาชนโดยเรียกร้องเงินและอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมใน
การโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูกกว่าได้ ผู้บริหารสถาบันการเงินหวัง
ก้าวหน้าในอาชีพจึงได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือแก่นักการเมืองในการกู้เงินใน
วงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้าประกันให้สูงเกินกว่าความเป็นจริง
2.ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้าน
พร้อมที่ดินในโครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความ
สะดวกในการทาธุรกิจกับสถาบันการเงิน
3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทจากัด ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับ
ประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
4.การกาหนดมาตรฐานในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
5.การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมูลหรือการจ้างเหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
1.การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
2.การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
3.การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน โดยผู้มีหน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อกไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนดและไปเรียก
รับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อกไว้เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
1.การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ
1.คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา
โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูก
คณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคน
อืน่

-19กลุ่มอาชีพ
ข้าราชการ
ท้องถิ่น

ประชาชน

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1.การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1 สมาชิกสภา ผู้บริการท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
เป็นสมาชิก
1.2 ญาติ ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือ
รับเหมากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจาก
บริษัท ห้างร้าน ในการยื่นซองประกวดราคา
1.4 สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทน
บริษัทห้างร้าน ในกรณีงานจ้างเหมามีปัญหา
1.5 ผู้บริหารสภา ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรราคาที่ดิน ทั้ง
ในรูปของการใช้ข้อมูลภายในไปซื้อดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้ง
โครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดินอยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองให้ราคาที่สูง
1.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็น
ของสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับ
เทศบาล
2.การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
2.1 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
2.2 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ขอ
งบประมาณ ประกาศให้ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
2.3 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้
งบประมาณของฝ่ายบริหารกลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อการทาหน้าที่
ในการตรวจสอบและใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้อง
และประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจากการแปรญัตติไปดาเนินการ
ในเขตพื้นที่ของตนเอง
การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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