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ค ำน ำ 
 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interests : COI) เป็นประเด็นปัญหา
ทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ         
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น หลายองค์กรจึงต้องใช้การบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเงินหรือไม่เกี่ยวกับเงินก็ได้  
โดยการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ยึดหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
 2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 

 4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้น               
ให้เกิดการประพฤติมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรขึ้นได้ ผู้จัดท า            
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน               
การประปาส่วนภูมิภาคไม่มากก็น้อย เพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้และความเข้าใจ                
ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถ           
ยดึเปน็แนวทางในการปฏบิตังิานตอ่ไป 
 

งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม 
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1. ควำมหมำย 
 

 
  

ความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คือ “กำรขัดกันแห่งประโยชน ์          
ส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงญำติและบุคคลในครอบครัว กับผลประโยชน ์           
ของ กปภ. ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม” กล่าวคือ สถานการณ์ใดที่ให้พนักงานคนหนึ่ง           
ท าหน้าที่พิจารณา/ตัดสินใจ/วินิจฉัยสั่งการ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นผลประโยชน ์                  
ที่จะต้องดูแลรักษา ระหว่างผลประโยชน์ของหน่วยงานกับผลประโยชน์ส่วนตัว              
ซึง่เท่ากับวา่ พนักงานคนเดียว ต้องตัดสินใจให้กับหนว่ยงานและตนเอง ยอ่มเป็นธรรมดา   
ที่สามัญชนโดยทั่วไป จะเอนเอียงไปทางผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของ
หน่วยงาน และอีกความหมายหนึ่งคือ ผู้ปฏิบัติงานได้ให้หรือรับของขวัญ จากบุคคลอ่ืน              
ที่มิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัว ที่มิใช่ให้หรือรับตามประเพณีนิยม โดยของขวัญ             
มมีลูคา่เกนิ 3,000 บาท จะรบัหรอืใหไ้มไ่ด ้ 
 

 

 
   
 
 

1. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องมีผลประโยชน์ 2 ส่วน คือประโยชน์
ส่วนตัวกับประโยชน์หน่วยงาน แต่การคอร์รัปชั่นอาจจะมีทั้ง  2 ส่วน หรือเฉพาะ           
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 
 2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคนเดียวต้องตัดสินใจในผลประโยชน์ 2 ส่วน แม้มีใจ
เป็นกลางหรือมีความยุติธรรมเพียงใด ก็ถือว่าเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์แล้ว   
แต่การคอร์รัปชั่น เมื่อมีใจเป็นกลางและมีความเป็นธรรมแล้ว การคอร์รัปชั่น           
ย่อมไม่เกิดขึ้น 
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     ควำมหมำย 

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง                                  
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับกำรคอร์รัปชั่น   
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ตัวอย่ำงคอร์รัปชั่น 

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากนักธุรกิจ/
ประชาชน ที่ท าผิดกฎหมายเพ่ือไม่ให้ถูกปรับ 

เจ้าหน้าที่เรียกสินบนจากการก าหนด SPEC
เพ่ือให้บริษัทแห่งหนึ่งชนะประมูล 

COI คอร์รัปชั่น 

ตัวอย่ำงคอร์รัปชั่นที่เกิดจำก COI 

2 

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ช่วยให้บริษัทไม่ถูก
ลงโทษจากความผิดในข้อหาหนีภาษี                    

เนื่องจากเป็นบริษัทของภรรยา 

COI คอร์รัปชั่น 

Corruption + COI 
ผู้จัดการสาขา ก าหนด SPEC ให้
บริษัทก่อสร้างของตนชนะการ

ประกวดงานก่อสร้างใน กปภ.สาขา  
ที่ตนเองบริหารอยู่ 



 

 

 
 
 
 
 
 

1. 
ประโยชน์หากไม่น าไปสู่การปฏิบัติ 
 2. 
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างทุกคน  
ซึ่งจะต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. กปภ. คาดหวังให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกจ้างทุกคน รายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง            
ทางผลประโยชน์ หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา หรืออาจ          
ขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา             
ต้นสังกัดในการสอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าต่อผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ กปภ. ที่ก าหนดไว้ 

4. กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ส าหรับการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ทุกคนสามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองในเบื้องต้น โดยการสอบถาม
ตัวเองก่อนว่า สิ่งที่จะท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นการกระท าที่เป็นที่ยอมรับ
และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่ และมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง 
ของ กปภ. หรือไม่ 
  

3 

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของการประปาส่วนภูมภิาค 

กำรพิจำรณำส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน 
เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 



 

  
3. ลกัษณะของ ควำมด 
    

 
กรณทีีเ่ปน็ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จะมีไดใ้นกรณดีงัตอ่ไปนี ้ 
 

 เกดิกบัตวัพนกังำนโดยตรง  
 (1) การใชข้อ้มลูของหนว่ยงาน (กปภ.) แสวงหาผลประโยชน ์
 (2) 
หรอืคูแ่ขง่กบั กปภ. 
 (3) การรบัของขวญัจากบคุคลอ่ืนทีม่ใิชญ่าตหิรอืบคุคลในครอบครวั ทีไ่มเ่ปน็ไป
ตามประเพณนียิม หรอืทีม่มีลูคา่เกิน 3,000 บาท  
 (4) 
จากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืผูเ้กีย่วขอ้งในการปฏบิตัหินา้ที ่
 (5) 
ครอบครวัของผูบ้งัคบับญัชา 
 
 เกิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  มีบุคคลในครอบครัวหรือญาติเป็นผู้จัดการ ผู้ถือหุ้นส าคัญในกิจการที่เป็น
คู่สัญญากับ กปภ. 
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ลักษณะของ 



 

 

 
 

 
 

  
 
 

เพ่ือให้ผู้ที่ปฏิบัติงาน กปภ. ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจ และป้องกันที่จะไม่ให้
ผู้ปฏิบัติงานคนเดียวกัน ต้องท าหน้าที่ดูแลและตัดสินใจ ทั้งประโยชน์ตนเองและ           
ของหนว่ยงาน กปภ. จงึก าหนดใหผู้้ปฏิบัตงิานทกุคนเปดิเผยให้องค์กรได้รับรู้วา่ ตนเองมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวอะไรบ้างที่ต้องดูแล ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของหน่วยงาน               
จึงได้ก าหนดเงื่อนไขไว้เพ่ือไม่ให้หน่วยงานสั่งการหรือมอบหมาย ให้ตัวเองเป็น                          
ผูพิ้จารณา/วินจิฉัย/สัง่การ ในสิ่งที่ตอ้งชี้ขาดระหว่างผลประโยชน์สว่นตัวกบัผลประโยชน์
หนว่ยงาน ผูป้ฏบิตังิานจงึตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ดงันี ้

1) รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์กุปใีนเดอืนตลุาคม 
2) เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหนง่หนา้ที ่คอื มกีารแตง่ตัง้โยกยา้ย                       

หรอืบรรจเุขา้ท างานใหม ่
 3) เมือ่มหีรอืเกดิสถานการณค์วามขดัแยง้ทางผลประโยชนข์ึน้ 
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ประโยชน์ 

ประโยชน์ 
ของ กปภ. 

กำรรำยงำน 
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์



 

  
 
 
  
 

 การรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ผูป้ฏบิตังิานทกุคนตอ้งรายงานไมว่า่จะมี
หรอืไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก็์ตาม 
 

 กรณไีม่มีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์            
แบบรายงานหมายเลข 2   
 แบบรำยงำนหมำยเลข 1        
ผอ.ส านกั หรอืเทยีบเทา่ขึน้ไป ส าหรบัรายงานประจ าป ี(เดอืนตลุาคม) 
เปลีย่นแปลงต าแหนง่หนา้ที ่ 
 แบบรำยงำนหมำยเลข 2  ใชส้ าหรบัผูป้ฏบิตังิานทีม่ตี าแหนง่ต่ ากวา่ระดบั ผอ.ฝา่ย 

เปลีย่นแปลงต าแหนง่หนา้ที ่และบรรจเุขา้ท างานใหม ่
  

 กรณมีีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ ใชแ้บบรายงานหมายเลข 3 
 แบบรำยงำนหมำยเลข 3  ใชส้ าหรบัผูป้ฏบิตังิานทกุคนทกุต าแหนง่ทีม่ ี           
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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แบบกำรรำยงำน 
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
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ค ำอธบิำยกำรกรอกแบบรำยงำนหมำยเลข 1 

 
 (1)  ระบตุ าแหนง่ผูบ้งัคบับญัชาทีร่ายงาน คอื 
 ผูว้า่การ เรยีนประธานกรรมการ กปภ. 
 รองผูว้า่การ/ผูช้ว่ยผูว้า่การหรอืเทยีบเทา่ ทีข่ึน้ตรงตอ่ผูว้า่การ                

น าเรยีนผูว้า่การ 
 ผูช้ว่ยผูว้า่การ/และผูอ้ านวยการการประปาสว่นภมูภิาคเขตทีส่งักดั            

รองผูว้า่การ น าเรยีนรองผูว้า่การ 
 ผูอ้ านวยการฝา่ย/ส านกั น าเรยีนผูช้ว่ยผูว้า่การ 
 (2)  ระบชุือ่ - นามสกลุ ผูร้ายงาน 
 (3)  ระบรุหสัประจ าตวัผูร้ายงาน 
 (4)  ระบตุ าแหนง่ผูร้ายงาน 
 (5)  ระบสุายงานทีผู่ร้ายงานสงักดั 
 (6)  ระบปุทีีร่ายงาน 
 (7)  ลงลายมอืชือ่ผูร้ายงาน 
  (8)  ระบชุือ่ - นามสกลุผูร้ายงาน 
  (9)  ระบตุ าแหนง่ผูร้ายงาน 
           (10)  ระบวุนั เดอืน ป ี ทีร่ายงาน 
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เรียน ผู้อ านวยการฝ่าย/ผู้อ านวยการส านัก 

 
ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบรำยงำนหมำยเลข 2 

 
 (1)  ระบุต าแหน่งผู้บังคับบัญชาที่รายงาน (แล้วแต่กรณี) 
       ส่วนกลำง 
       ผู้อ านวยการกอง   
                 หัวหน้างานธุรการ 
 

 ส่วนภูมิภำค 
       ผู้จัดการประปา 
       ผู้อ านวยการกอง 
 

 (2)  ระบุชื่อกอง/การประปาส่วนภูมิภาคสาขา/งาน  ที่รายงาน 
 (3)  ระบุชื่อสายงานต้นสังกัด 

(4)  ระบุจ านวนแผ่นของบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ต่ ากว่าระดับ 
ผอ.ฝ่าย/ผอ.ส านัก หรือเทียบเท่าลงมาท่ีแนบ 

(5)  ระบุจ านวนผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีต่ ากว่าระดับ ผอ.ฝ่าย/ผอ.ส านัก  
หรือเทียบเท่าลงมาในสังกัด ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(6)  ลงลายมือชื่อผู้รายงาน (ตามค าอธิบายข้อ (1)) ผู้อ านวยการกอง   
ผู้จัดการประปา หัวหน้างานธุรการ 

 (7)  ระบุชื่อ - นามสกุลผู้รายงาน (ตามค าอธิบายข้อ (1)) 
 (8)  ระบุต าแหน่งผู้รายงาน (ตามค าอธิบายข้อ (1)) 
 (9)  ระบุวัน เดือน ปี ที่รายงาน 
         (10)  ระบุชื่อ ผู้อ านวยกอง ผู้จัดการประปา หัวหน้างานธุรการ 
         (11)  ระบุปี พ.ศ. ที่รายงาน   
  

เรียน ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 
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(12)  ระบุล าดับ   
(13)  ระบุชื่อ - นามสกุล

 (14)  ระบุรหัสประจ าตัว 
(15)  ระบุต าแหน่ง 
(16)  ระบุมูลกรณีที่รำยงำน (1.), (2.) หรือ (3.) หำกมี 2 กรณีให้ระบุ          

ทั้ง 2 มูลกรณี 
(17)  ลายมือชื่อของผู้ปฏิบัติงานยืนยันไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(18) - (21) เหมือนล าดับที่ (6) - (9)   

ของผูป้ฏบิตังิานในต าแหนง่ทีต่่ ากวา่ระดบั 
ผอ.ฝา่ย/ผอ.ส านกัหรอืเทยีบเทา่ลงมาใน
สงักดัทีไ่มม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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ค ำอธิบำยกำรกรอกแบบรำยงำนหมำยเลข 3 

 
 

 (1)   ระบุต าแหน่งผู้บังคับบัญชาที่รายงาน (แล้วแต่กรณี) 
 (2)   ระบุชื่อ - นามสกุล ผู้รายงาน 
 (3)   ระบุรหัสประจ าตัวผู้รายงาน 
 (4)   ระบุต าแหน่งผู้รายงาน 
 (5)   ระบุสังกัดผู้รายงาน 
 (6)   ระบุปีที่รายงาน 
 (7)   ระบุข้อเท็จจริงเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
 (8)   ระบุการแก้ไขปัญหาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
 (9)   ลงลายมือชื่อผู้รายงาน 
         (10)  ระบุชื่อ - นามสกุลผู้รายงาน 
         (11)  ระบุต าแหน่งผู้รายงาน 
         (12)  ระบุวัน เดือน ปี  ที่รายงาน 
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เนื่องจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติงาน  
ตามค าสั่ง กปภ. ที ่353/2551 ลงวนัที่ 23 มิถุนายน 2551 เรือ่ง หลกัเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน มิได้ปฏิบัติงานให้ กปภ. ตลอดเวลา มีเพียงการเข้าร่วม
ประชุมเป็นครั้งคราวไป ซึ่งแต่ละครั้งต้องมีการพิจารณาหรือวินิจฉัยสั่งการ ที่อาจม ี        
กรณีประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์หน่วยงาน (กปภ.) รวมอยู่ด้วย ดังนั้น จึงให้พิจารณา
เช่นเดียวกับผู้ปฏิบัติงานทั่วไป กปภ. จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน            
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ยกไวว้า่ 
 กรณีที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คือ หากมีการพิจารณา อนุญาต อนุมัติ จะท าให้ไม่เป็นกลางหรือสูญเสียความเป็นธรรม 
หากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างาน  
 1.  เป็นคู่กรณีเอง 
 2.  เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
 3.  เป็นญาติของคู่กรณี 
 4.  เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณี 
 5.  เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ นายจ้างของคู่กรณี 
 โดยกอ่นการประชมุในแตล่ะครัง้ ใหค้ณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ คณะท างาน
แต่ละท่าน พิจารณาวาระการประชุมในเบื้องต้นว่า ตนเองมีส่วนได้ส่วนเสีย และ/หรือ       
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องที่จะมีการพิจารณาหรือไม่ ถ้ามีให้จัดท ารายงาน                 
ตามแบบที่ก าหนด เสนอประธานกรรมการ แล้วให้ฝ่ายเลขานุการแต่ละคณะจัดเก็บไว ้             
กับรายงานการประชุม โดยใช้แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (DECLARE) 
(ส าหรบัคณะกรรมการ/คณะอนกุรรมการ/คณะท างานของ กปภ.) 

เกี่ยวกับคณะกรรมกำร  
คณะอนุกรรมกำร คณะท ำงำน ของ กปภ. 
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เพ่ือป้องกัน มิให้เกิดมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเกิดความขัดแย้งทาง                        
ผลประโยชน์ขึ้น กปภ. จึงได้ก าหนดแนวทางไว้เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานพึง
ระวังไว้ คือ                       
 1)  ลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ทีม่กัเกิดขึน้ใน 
กปภ. เชน่  

งานสรรหาและบรรจุพนักงาน 
งานแต่งตั้งโยกย้าย  
งานสอบสวนทางวินัย 
การออกแบบงาน ก าหนด SPEC หรือ TOR 
งานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
การควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจงานจ้าง หรือตรวจรับงานต่างๆ  

       ฯลฯ 
 2)  ให้ความรู้หรืออบรมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่
นโยบายการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงทั้งองค์กร 
 3)  ผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของพนักงาน 
 4)  มีการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร ทราบถึง
ความมุ่งม่ันในการจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5)  การบังคับใช้นโยบายและมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

  

เมื่อพบเห็นปัญหา สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) โทร. 0 2551 8025, 0 2551 8210 หรือมีข้อสงสัย 
สามารถสอบถาม ปรึกษา ได้ที่กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. 0 2551 8208 
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มำตรกำรป้องกัน 

ช่องทำงกำรแจ้ง กำรรอ้งเรียน  



 

  
 
  
 

1.  ผู้จัดการประปา ก. อนุญาตให้ น.ส.น้ า พนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา 
ที่มีฐานะยากจนและมีภาระต้องดูแลญาติพี่น้องที่เจ็บป่วย เปิดร้านขายของในบริเวณ
หน่วยบริการ ของ กปภ.สาขา เพื่อให้มีรายได้พิเศษไปจุนเจือครอบครัว การกระท า
ของผู้จัดการประปา ก. เป็นการกระท าที่ไม่มีอ านาจ แต่เมื่อพิจารณาจากความหมาย

ตามลักษณะใดเลย 
 2.  นายชา่งโยธา 6 ส ารวจออกแบบประมาณการ ไมม่ีรายการให้ใช้ทอ่ปลอก   
ข้ามถนนไว้ในประมาณการ แต่มีผู้รับจ้างไปรับงานวางท่อปลอกและเรียกค่าใช้จ่าย
จากผู้ขอใช้น้ า 1,750 บาท เป็นการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ตลอดจน
ระเบียบแบบแผนของ กปภ. แตห่ากการไมก่ าหนดไวใ้นประมาณการ โดยรูเ้หน็เปน็ใจ 
ไปกับการวางท่อปลอกดังกล่าว จะเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่ว                 
อย่างร้ายแรงได้ แต่ไม่เข้าข่ายเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามลักษณะใด
เช่นกัน 
 3.  ผู้จัดการประปา ข. ถือหุ้นอยู่ในบริษัทอีสท์วอเตอร์ ที่เป็นคู่สัญญากับ 
กปภ. จ านวน 2,500 หุ้น ซึ่งปรากฏว่าบริษัทอีสท์วอเตอร์ มีหุ้นทั้งหมดจ านวน 
1,663,725,149 หุ้น เช่นนี้  ย่อมถือว่าผู้จัดการประปา ข. มิใช่ผู้ถือหุ้นส าคัญ               
ของบริษัทอีสท์วอเตอร์ ไม่เข้าข่ายเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 4.  ผู้จัดการประปา ค. สังกัด กปภ.ข. 9 มีคู่สมรสที่มีต าแหน่งผู้จัดการ              
หรือผู้ถือหุ้นส าคัญของนิติบุคคลที่ท าสัญญากับ กปภ.ข. 5 กรณีนี้ถือวา่เป็นการขัดแย้ง             
ทางผลประโยชน ์เพราะการเขา้เปน็คูส่ญัญากบั กปภ. ตามค าสัง่ กปภ. ที ่353/2551 นัน้ 
หมายถงึ หนว่ยงาน กปภ. ในสงักดัทกุแหง่ทัว่ประเทศ  
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ประเด็นข้อสงสัยท่ีเคยเกิดขึ้น 
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กฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง 
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พระรำชบัญญัติ 

วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 2539 
 

 

 หลักควำมเป็นกลำงไม่มีส่วนได้เสีย  
 

ในการปฏิบัติหน้าที่หรือการท าค าสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติ                       
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ. 2539 มีหลักการในท านองเดียวกันกับหลัก               
Conflict of Interests ที่ได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ พิจารณาท าค าสั่งทางปกครอง        
จะต้องมีความเป็นกลางไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนเป็นผู้พิจารณา โดยกฎหมายได้
บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ท าค าสั่งทางปกครองในกรณีที่ตนมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น และ            
จัดกระบวนการให้คู่กรณีได้มีโอกาสโต้แย้งความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง 
ทางปกครอง ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะท าค าสั่งทางปกครองหรือภายหลัง            
ที่ได้มีค าสั่งทางปกครองแล้วก็ตาม 

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของการประปาส่วนภูมภิาค 



 

 

21 

คู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของการประปาส่วนภูมภิาค 

 

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย 

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 
 

 หมวด 9 :  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม   
 

มาตรา 100  ห้ามมิให้เจาหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
 (1) 

ของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับ                              
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  

         ฯลฯ     
เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง                 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 

 
 

ประกำศคณะกรรมกำรปองกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริตแหงชำติ 

 
 

  เรื่อง  
ของรัฐ พ.ศ. 2543    

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์                
อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้    

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา                   
ได้ดังต่อไปนี้  

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกินสามพันบาท  

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะที่
ให้กับบุคคลทั่วไป    

ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุ          
ให้เป็นของส่วนตัว หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของ      
ส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้ เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ                  
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รายงานรายละเอียด          
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน

ให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
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