คู่มือการเรียนรู้และป้ องกันความขัดแย้งระหว่ าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม

ก

คํานํา
การที่จะพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารประเทศด้วยความโปร่ งใส โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการทํางาน
ของภาครัฐ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อก่อให้เกิดความศรัทธา
และความเชื่ อมัน่ ทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ซึ่ งปั จจุ บนั นี้ ข้าราชการหรื อเจ้า หน้าที่ ของรั ฐบางคนขาด
จิตสํานึกในหน้าที่ที่จะปกป้ องประเทศชาติ โดยการใช้อาํ นาจและตําแหน่งหน้าที่ทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์
ต่อตนเองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมอันเป็ นบ่อเกิดของการทุจริ ตคอร์รัปชัน ดังนั้นศูนย์ประสานราชการใส
สะอาดสํานักงานบริ ห ารหนี้ สาธารณะจึ งได้นํา เนื้ อหาในคู่มือการเรี ย นรู ้ แ ละป้ องกันความขัด แย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของศูนย์ส่งเสริ มจริ ยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรื อน
สํานักงาน ก.พ. นํามาเผยแพร่ ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักเรื่ องความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และร่ วมกันป้ องกันไม่ให้
เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชันอันเป็ นปัญหาสําคัญของประเทศชาติ

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดสํานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
ธันวาคม 2552

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

คํานํา

ก

ปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

2

รู ปแบบของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

2

แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

3

มาตรการของรัฐในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

3

หน่วยงานที่สามารถแจ้งได้เมื่อพบเห็นพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
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ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
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บรรณานุกรม
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คู่มือการเรียนรู้ และป้องกันความขัดแย้ งระหว่ าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรื อ (Conflict of Interests
(CO) หมายถึง สถานการณ์หรื อการกระทําที่บุคคลไม่วา่ จะเป็ นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ในการรับสิ นบน การจ่ายเงินใต้โต๊ะ การจ่ายเงิน
ตอบแทนเพื่อให้ตนเองได้เลื่อนตําแหน่ง เป็ นต้น ส่ งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสิ นใจที่เที่ยงธรรม เนื่ องจาก
การยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็ นหลัก ผลเสี ยจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ เป็ นการกระทําผิดทางจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีคาํ ที่ได้ยนิ บ่อย ๆ ของกรณี ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมคือ
“การคอร์ รัปชันเชิ งนโยบาย” หมายถึงการกําหนดระเบียบหรื อนโยบายต่าง ๆ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทําให้ดู
เหมื อ นว่ า ถู ก ต้อ งตามกฎหมาย แท้จ ริ งแล้ว นโยบายเหล่ า นั้ นเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ ตนเองและพวกพ้อ ง
การมีพฤติกรรมความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมก่อให้เกิดความผิด
เชิงจริ ยธรรม ขาดจิตสํานึก ขัดกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เป็ นความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจริ ตในภายหลัง
ปัจจัยทีท่ าํ ให้ เกิดความขัดแย้ งกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ปั จ จัย 3 ประการที่ ท าํ ให้เ กิ ด ความขัด แย้ง กัน ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่ วนรวม
1. บุคคลดํารงตําแหน่งของรัฐที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสิ นใจหรื อการใช้ดุลยพินิจ
3. เกิดการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม
หากพิจารณาให้ดีจะพบว่า การคอร์ รัปชันอาจไม่ได้เป็ นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม แต่ เ มื่ อ มี พ ฤติ ก รรมของความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้น ก็อาจจะนําไปสู่การคอร์รัปชันได้
รูปแบบของความขัดแย้ งกัน
รู ปแบบของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย ๆ
ดังตัวอย่างของพฤติกรรมต่อไปนี้
1. การรั บของขวัญ / รั บผลประโยชน์ เช่ น การลดราคาของที่ ซ้ื อ การมอบตัว๋ พาหนะเดิ นทาง
การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่ มเฟื อย เป็ นต้น

-32. การทําธุ รกิ จกับตัวเอง (Self Dealing) คือ การหาประโยชน์ใ ห้กับตนเอง ครอบครั ว พวก
พ้องจากตําแหน่งหน้าที่ เช่น ได้งานรับเหมาจากรัฐ หรื อฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็ นต้น
3. การทํางานหลังเกษียณ (Post – Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้
ความรู ้ประสบการณ์อิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหน่งมารับงาน หรื อเอาประโยชน์ให้กบั ตนเองหรื อพวกพ้อง
4. การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเป็ นที่ปรึ กษาและการจ้างงาน
ให้แ ก่ ต นเอง รวมถึ ง การใช้ต าํ แหน่ ง สถานภาพการทํา งานสาธารณะ ในการที่ จ ะเข้า เป็ นนายจ้า งของ
ภาคเอกชน ตลอดจนการใช้เครื่ องมือเครื่ องใช้ของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอก
5. การรู ้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) คือ รู ้ขอ้ มูลของทางราชการ และนําข้อมูลไปเปิ ดเผยเพื่อ
รับสิ่ งตอบแทนที่เป็ นประโยชน์ในรู ปของเงินหรื ออื่น ๆ
แนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้ งระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
เมื่ อ พบเห็ น และประสบกับ ปั ญ หาความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ว นตนและผลประโยชน์
ส่ วนรวม จะทําอย่างไร
- เกิ ดขึ้นกับตนเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิ ดขึ้นว่าส่ วนรวมเสี ยผลประโยชน์หรื อไม่ หากส่ วนรวมเสี ย
ประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง
- เกิ ดขึ้ นกับผูร้ ่ วมงานหรื อคนใกล้ตวั ท่านควรใช้คาํ แนะนําด้วยการอธิ บายให้เข้าใจถึ งกรณี ต่าง ๆ และ
ผลหรื อโทษของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการของรัฐในการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
ในการป้ องกัน ความขัด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม รั ฐ ได้มี
ข้อกําหนดเพื่อป้ องกันพฤติกรรม ดังนี้
± กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติตอ้ งห้ามของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
± การเปิ ดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
± การกําหนดข้อพึงปฏิบตั ิ
ตัวอย่ างข้ อไม่ พงึ ปฏิบัติของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
± เจ้าหน้าที่ของรั ฐ ไม่พึงรับของตอบแทนที่เป็ นเงิน และไม่ใช่ ตวั เงิ นที่มีมูลค่าสู งเกิ นความเหมาะสม
และได้มาโดยมิชอบ
± เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงตัดสิ นใจในหน้าที่การงาน โดยมีเรื่ องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
± เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงทํางานในตําแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตําแหน่งหน้าที่ทางราชการ

-4หน่ วยงานที่ ส ามารถแจ้ ง ได้ เ มื่ อ พบเห็ น พฤติ ก รรมความขั ด แย้ ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม
เมื่อพบเห็นพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถ
ดําเนินการแจ้ง ดังนี้
หน่ วยงาน
หน่ ว ยงานที่ ต ้ น สั ง กั ด ของผู ้ก ระทํา
ความผิด
สํ า นั ก งานผู ้ต รวจการแผ่ น ดิ น ของ
รัฐสภา
ศูนย์ดาํ รงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ศาลปกครอง
สํานัก งานคณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ (ป.ป.ช.)
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
สํานักงานกองทุนสื่ อประชาสังคมต้าน
คอร์รัปชัน (สปต.)
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เบอร์ โทรติดต่ อ
โทร.1676
(โทรฟรี ทวั่ ประเทศ)
โทร.0-2299-0400
โทร.1567
(ตลอด 24 ชัว่ โมง)
โทร.0-2670-1200-63
โทรสาร.0-2670-1328
โทร.0-2282-3161-5
โทร.0-2547-1000
โทรสาร.0-2526-6749
โทร.0-2621-7810-2
โทรสาร.0-2621-8042-3
โทร.0-2273-9674-91 ต่อ 1231,
0-2618-5755
โทรสาร.0-2618-5755

เวปไซต์
www.ombudsman.go.th
www.dola.go.th
www.admincourt.go.th
www.nccc.thaigov.net
www.fact.or.th
www.pfec.or.th
-

-5ตัวอย่ างความขัดแย้ งระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม
- การรับของขวัญ / รับผลประโยชน์
บริ ษทั แห่ งหนึ่ งให้ของขวัญเป็ นทองคํามูลค่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปี ที่ผ่านมา และ ปี นี้ เจ้าหน้าที่
เร่ งรัดคืนภาษีให้กบั บริ ษทั นั้นเป็ นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริ ษทั อื่น ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐได้รับชุ ดไม้กอล์ฟจากผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั เอกชน เมื่ อต้องทํางานที่ เกี่ ยวข้องกับ
บริ ษทั เอกชนแห่ งนั้น ก็ช่วยเหลือให้บริ ษทั นั้นได้รับสัมปทาน เนื่ องจากรู ้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับ
ของขวัญมา
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับของขวัญจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เอกชน จึงช่วยเหลือลูกของผูบ้ ริ หารคนนั้นให้
ได้เลื่อนตําแหน่งสูงขึ้น
นายกเทศมนตรี หาประโยชน์ให้กบั ตนเองโดยถมคลองสาธารณะ เพื่อทําเป็ นที่จอดรถของโรงแรมตน
รองผูว้ ่าฯ ที่อาํ นวยความสะดวกให้เป็ นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพราะใช้ตาํ แหน่ งหน้าที่ของตนให้ประโยชน์กบั เอกชนโดยหวังสิ่ งตอบแทน (รถตู)้ และละเลยผลประโยชน์
ของส่ วนรวม
ข้าราชการขาดความเป็ นกลางและขาดจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ โดยใช้ตาํ แหน่งหน้าที่ของ
ตนต่อรองกับพรรคพวก ให้ญาติของตนที่ครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขึ้นเป็ นหัวหน้าฝ่ ายพัสดุ
แทนที่จะเป็ นการพิจารณาคัดเลือกจากความรู ้ความสามารถอย่างโปร่ งใส โดยยึดหลักคุณธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยความไม่รู้กฎระเบียบของประชาชน จึงเอาเปรี ยบกับประชาชนโดยใช้ตาํ แหน่ ง
หน้าที่ราชการอวดอ้างว่าจะทําการช่วยเหลือให้เสี ยค่าธรรมเนียมน้อยลงได้ ถ้าผูร้ ับบริ การจ่ายค่าเดินเรื่ องให้
เป็ นการขาดจริ ยธรรมและฝ่ าฝื นจรรยาบรรณของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ ของรั ฐมี หน้าที่ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามกฎระเบี ยบของทางราชการ คือการให้บริ การประชาชน
แต่ไปเรี ยกผลประโยชน์จากประชาชนผูร้ ับบริ การ เช่น ขอตัว๋ เครื่ องบินฟรี
- การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self Dealing)
 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อาํ นาจหน้าที่ทาํ บริ ษทั ตนเองหรื อบริ ษทั ของครอบครัวได้งานรับเหมาจากรัฐ หรื อ
ฝากลูกหลานเข้าทํางาน
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้ อจัดจ้างทําสัญญาให้หน่ วยงานต้นสังกัดซื้ อคอมพิวเตอร์ สาํ นักงาน (PC) จํานวน
200 เครื่ อง จากบริ ษทั ของครอบครัวตนเอง
 การจัดจ้างบริ ษทั ของภรรยาซึ่ งดําเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้เป็ นผูซ้ ่ อมบํารุ ง (Maintenance)
ระบบคอมพิวเตอร์ให้กบั หน่วยงานต้นสังกัด
 อธิ บดีใช้อาํ นาจให้หน่วยงานในสังกัดซื้อที่ดินของครอบครัวหรื อพวกพ้องในการสร้างสํานักงานแห่ ง
ใหม่
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เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นหลัก แต่กลับคํานึ งถึงผลประโยชน์ของครอบครัว โดยให้
ญาติ / ภรรยานอกสมรสมาเป็ นคู่สัญญาและรับเหมางานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ตนเองบริ หารงาน
อยู่
- การทํางานหลังเกษียณ (Post – Employment)
 ผูบ้ ริ หารหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม รับเป็ นที่ปรึ กษาภายหลังเกษียณอายุราชการ
ให้กบั บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่รายหนึ่ง เป็ นการทําให้หน่วยราชการเสี ยเปรี ยบ และมักมี
การใช้อาํ นาจบารมีในที่ทาํ งานเดิม ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและไม่ยุติธรรมกับบริ ษทั เอกชน
รายอื่นๆ
- การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)
ผูต้ รวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็ นที่ปรึ กษาหรื อเป็ นผูท้ าํ บัญชีให้กบั บริ ษทั ที่ถูกตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการรับจ้างเป็ นที่ปรึ กษาโครงการ เพื่อให้กบั บริ ษทั เอกชนที่ว่า
จ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริ ษทั คู่แข่ง
ข้าราชการครู ที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการ และต้องการให้นักเรี ยนไปเรี ยนพิเศษกับตนนอกเวลา
ราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเบียดบังเวลาและรายได้ของราชการไปเป็ นของตัวเอง และขาดการทุ่มเทในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ทําให้ประชาชนสู ญเสี ยผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับ ซึ่ งในเวลาปฏิบตั ิงานก็จะเลือกปฏิบตั ิให้บริ การ
เฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์ก่อน ประชาชนทัว่ ไป
ข้าราชการที่มีหน้าที่ตอ้ งสอนหนังสื อ แต่ขณะเดียวกันก็เป็ นที่ปรึ กษาบริ ษทั โดยรับประโยชน์ที่ได้จาก
บริ ษทั เอกชน จึงทําให้ละเลยต่อหน้าที่ราชการ เช่น อาจารย์เลื่อนเวลาสอนหนังสื อโดยต้องไปร่ วมประชุม
กับบริ ษทั ที่รับเป็ นที่ปรึ กษา
- การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)
½ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนรู ้เห็นในข้อมูลลับของราชการ และนําข้อมูลนั้นมาใช้ในการหาประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง เช่น การกว้านซื้อที่ดินละแวกที่จะมีโครงการของทางราชการ
½ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้นาํ ความลับมาเปิ ดเผยให้กบั พวกพ้อง แทนที่การประมูลจะเป็ นการแข่งขันอย่างเสรี
ถือเป็ นการทําให้สาธารณะเสี ยประโยชน์ ไม่ได้ผูท้ ี่มีความเชี่ ยวชาญที่แท้จริ งในราคาที่เหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อราชการ นอกจากนี้ ยงั ใช้อาํ นาจหน้าที่ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาประกาศประกวดราคาล่าช้า เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ ให้แก่พวกพ้องด้วย
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½

- การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพือ่ ประโยชน์ ทางการเมือง (Pork Barrelling)
 การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนําโครงการตัดถนน สร้างสะพาน ลงในจังหวัด
โดยใช้ชื่อหรื อนามสกุลของตนเองเป็ นชื่อของสะพาน
 การที่รัฐมนตรี อนุมตั ิโครงการไปลงในพื้นที่หรื อในบ้านเกิดของตนเอง
 การใช้งบสาธารณะในการหาเสี ยง
 สมาชิ ก สภาท้อ งถิ่ น ซึ่ ง มี บ ทบาทในการอนุ ม ัติ แ ละตรวจสอบการใช้ง บประมาณของฝ่ ายบริ ห าร
แต่กลับไปต่อรองหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และใช้วิจารณญาณในการตัดสิ นใจอนุมตั ิเอนเอียงจากความ
ถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่ องจากต้องการให้ฝ่ายบริ หาร(นายกเทศมนตรี ) เสนอโครงการไปพัฒนา
พื้นที่ของตน และ ยังใส่ ชื่อของตนเองและพรรค เป็ นการหาเสี ยงจากงบประมาณแผ่นดิน
 การเลื อกคนสนิ ท หรื อญาติ มิตรทํา ให้ปิดโอกาสคนอื่ น ถื อว่า เป็ นการเลื อกปฏิ บตั ิ และมุ่ ง จะให้
ผูใ้ กล้ชิ ด ได้ง านทํา มากกว่ า การคํา นึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ที่ ห น่ ว ยงานจะได้จ ากการรั บ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ
เหมาะสม ที่เป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานอย่างแท้จริ ง
 คณะกรรมการตรวจรับผลงานควรทําตัวเป็ นกลาง รักษาผลประโยชน์ของราชการ แต่กลับไปทําหน้าที่
เสมือนเป็ นนายหน้าให้แก่บริ ษทั ที่ปรึ กษา โดยรับรายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อน และแก้ไขในประเด็น
ที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึ งการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของคณะกรรมการ
คนอื่น ถือว่าเป็ นการให้ความช่วยเหลือบริ ษทั ทําให้หน่วยงานเสี ยผลประโยชน์ นอกจากนี้ ผลงานที่ได้อาจ
ด้อยคุณภาพ เพราะหวังสิ่ งตอบแทนให้กบั ตนเอง
 เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความเสมอภาคและเป็ นธรรม กลับหาผลประโยชน์
จากระบบล็อกบัตรคิวให้กบั เจ้าหน้าที่หรื อญาติของเจ้าหน้าที่
 แพทย์ชกั ชวนผูป้ ่ วยให้ไปรับบริ การที่คลีนิคส่ วนตัว เบิกจ่ายยาไปใช้ที่คลีนิคส่ วนตัวของตนเป็ นการ
เบียดบังผลประโยชน์และรายได้ของราชการ
 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กาํ หนดสเปคพัสดุที่เกื้อหนุนพวกพ้อง ขณะที่ผเู ้ สนอสิ นค้ารายอื่นไม่ทราบ ถือเป็ น
การผิดจรรยาบรรณข้าราชการ เน้นการเลือกปฏิบตั ิและใช้อาํ นาจ หน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่พวก
พ้องให้ได้เปรี ยบในการแข่งขันหรื อได้รับชัยชนะในการประมูลงานของหลวง ซึ่งหากได้ดาํ เนินการด้วยความ
โปร่ งใส ราชการจะใช้งบประมาณได้อย่างคุม้ ค่ากว่า
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