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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด จากปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่า
ปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่ นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
การตัดสินใจของเจ้าหน้าทีร่ ัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็น
อิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์
หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสีย ไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงิน และทรัพยากร
ต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ดังนั้น คู่มือเล่มนี้ จะนาเสนอถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ย วข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และช่ว ยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมี
ผลประโยชน์ ทับซ้อนขึ้น งานนิติการ สานักปลัดเทศบาลตาบลไชยปราการ ในฐานะหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้าน
เสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรรวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างในสังกัดเทศบาลตาบลไชยปราการปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในเทศบาล
ตาบลไชยปราการ รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
บริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภาษาต่ า งประเทศซึ่ ง มี ก ารกล่ า วถึ ง อย่ า งกว้ า งขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง
ได้ให้คาจากัดความ หรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สา รา นุก ร มวิก ิพ ีเ ดีย ( http://th.wikipedia.org) อ ธิบ า ยค ว า มห ม าย ไว้ว ่า ผ ลป ร ะ โ ย ช น์
ทับ ซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้
นโยบาย หรือผู้อานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่อง
ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการทาหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิดภาพที่ทาให้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
สานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จนกระทั่ง
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด การกระทาดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคล
นั้น ขาดการตัดสิ น ใจที่เที่ย งธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่ ว นตนเป็นหลั กได้ส่ งผลเสี ยหายให้ เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้ องคานึงถึงประโยชน์
สาธารณะ แต่ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสนใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติ
หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/ กลุ่มไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่
รวมถึงคนที่ติดต่อสั มพันธ์ด้วย เช่น เพื่อ ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้ คนเหล่ านี้ได้ห รือเสี ย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตนมี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับ
การเงิน (Pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน (Non-pecuniary)
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- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์ หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน
รวมถึงการได้มาซึง่ ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจ
ไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากการสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถานบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มัก อยู่ในรูปความลาเอียง/ อคติ/ เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้องสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม
ไม่ใช่ผลรวมขอผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะ
ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ ความส าคัญอั น ดั บ ต้ นแก่ผ ลประโยชน์ส าธารณะ มีค วามคาดหวัง ว่า เจ้ าหน้ าที่ ต้อ งจ ากั ด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป้นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลักเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรองหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้ผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงาน
ใหม่
ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อส่วนรวม ไม่
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์
ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น
หรื อ ครอบครั ว ใกล้ ชิ ด เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ซึ่ ง ได้ รั บ สั ม ปทานหรื อ อยู่ ใ นฐานะจะได้ รั บ สั ม ปทานธุ ร กิ จ จาก
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รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ
คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรือ
บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้
บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากาไรเกินควรได้ การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้
จากการคอร์รัปชั่น ที่สาคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรม แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู้อานวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คานิยามของคาว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ ากระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ทาให้
ผู้ ไ ด้ รั บ พึ ง พอใจ ส่ ว นนี้ โ ดยตั ว มั น เองแล้ ว ไม่ เ สี ย หายอะไรเพราะใครๆ ก็ แ สวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั น
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับ ผลประโยชน์
ส่วนรวม
องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติห น้าที่ โ ดยใช้ส ถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ห รือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีตาแหน่ง
หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึ ง เห็ น ได้ ว่า จากนิ ย ามศั พท์ ของนั ก วิช าการข้ างต้ น สามารถสรุ ปความหมายของผลประโยชน์ทั บซ้ อ น
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
สานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ ที่ทาให้หน่วยงานทาสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย
ตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่
5. การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ภายใน (Inside information) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง สาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐ
ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ ทรั พย์ สิ นของหน่ วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่ วนตัว (Using your employer’s property
for private advantage) เช่ น การน าเครื่ อ งใช้ ส านั ก งานต่ า งๆกลั บ ไปใช้ ที่ บ้ า น การน ารถยนต์ ใ นราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อ
การหาเสียงเลือกตั้ง
จากรู ป แบบประเภทต่ า งๆของปั ญ หาความขั ด แย้ ง กั น ในประโยชน์ ส่ ว นตั ว และประโยชน์ ส่ ว นรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทางานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัตขิ องหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)

การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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1. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การก าหนดคุ ณสมบั ติ ที่ พึ ง ประสงค์ ห รื อ คุ ณ สมบั ติต้ อ งห้ า ม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่ วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ มักกาหนด ได้แก่
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้อ งไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่ว นหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทที่
สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและไม่
ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่
สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ
(4) ข้อ กาหนดเกี่ย วกั บ การท างานหลั งพ้ นตาแหน่งในหน้าที่ ทางราชการ (Post-office employment
restriction)

เป็ นข้ อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้ องกันมิ ให้ ผู้ ที่ด ารงตาแหน่งในหน่วยงานของรัฐนาข้อมูลลั บ

(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตาแหน่งดังกล่าว
แล้ว รวมถึงป้องกัน การใช้ สิ ทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญ ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจาเป็นต้องมีกลไกสาหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ที่
กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มี
การละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้น ก็ต้องทาหน้าที่ สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดาเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก
ในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
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ควบคู่ไปกับการสร้ างระบบการบริห ารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics)
รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิช าชีพให้สูง ขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับ
สมาชิก มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการด าเนิ น งานและมี จิ ต ส านึ ก ที่ เ สี ย สละในการท างานเพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง
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2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คื อ สิ่ ง ผิ ด และอะไรคื อ สิ่ ง ถู ก มิ ใ ห้ ป ระชาชนเกิ ด ความสั บ สนเห็ น ผิ ด เป็ น ชอบหรื อ เห็ น กงจั ก รเป็ น ดอกบั ว
โดยจะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์ ท างจริ ย ธรรม หรื อ บรรทั ด ฐานส าหรั บ ก ากั บ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควร
จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประการที่สอง การถ่า ยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริ ยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้ แ ก่ ส มาชิ ก ของสมาคมวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจ การอภิ ป รา ยถกเถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทาให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทาการอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการ
กาหนดบทลงโทษสาหรั บผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ า งอิ ส ระ ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สื่ อ สารมวลชน
ที่เป็นอิสระในการดาเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีจิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการดาเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
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ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้ มีนิ ยามและตีกรอบความผิ ดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุ ม
การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
ประการที่ ห้า การปฏิรู ปองค์ กรอิสระที่ ทาหน้า ที่ ป้องกัน และปราบปรามผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่ น
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ศาลปกครอง
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการทางานที่
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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3. ตารางสรุปตัวอย่างโอกาสที่จะเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐกลุ่มต่างๆ
กลุ่มอาชีพ
1.
นักการเมือง

2.
ข้าราชการ
ประจาและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ






ทั่วไป

กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กร
อิสระที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง

 การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
 หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
 การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
 การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
 การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
 การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามัน
 การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซื้อจัดจ้าง
 การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว่ า ได้ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การเงิน หวั งก้ า วหน้ า ในอาชีพ จึง ได้ร่ว มมือ และให้ค วามช่ว ยเหลือ แก่
นัก การเมือ งในการกู้เ งิน ในวงเงิน สูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้าประกันให้สูงเกิน
กว่าความเป็นจริง
 ผู้บริห ารสถาบัน การเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดินใน
โครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทาธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จากัด
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
 การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
 การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพอิสระ
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
 การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
 การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มี
หน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
 การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชาชีพวิชาการ

3.
ข้าราชการ
ท้องถิ่น

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึง
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.1 การเข้ามาดาเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบริษัท ห้างร้าน ใน
การยื่นซองประกวดราคา
 สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงาน
จ้างเหมามีปัญหา
 ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้
ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพื่อขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
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กิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
3.2 การใช้งบประมาณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหาเสียง
 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
 การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ของบประมาณ ประกาศให้
ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
 การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร
กลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อ การทาหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้ วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจาก
การแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน

4. ประชาชน การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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4. ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การน าทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานมาใช้ ป ระโยชน์ ส่ ว นตัว เช่ น ใช้ โ ทรศัพ ท์ ของหน่ ว ยงานติ ด ต่อ ธุ ระส่ ว นตั ว
นารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ข้อมูล ของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน
(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
4. การรั บ งานนอกแล้ ว ก่ อให้ เกิ ด ความเสี ย หายแก่ ห น่ว ยงานของตน เจ้า หน้ า ที่ข องรั ฐ อาศัย ต าแหน่ ง หน้ า ที่
ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางานส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรื อรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้ มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับงาน
หรื อ เอาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองหรื อ พวกพ้ อ ง เช่ น เคยท างานเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อน
ระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรี ย กร้ อ งผลตอบแทนจากการใช้ อิ ท ธิ พ ลในต าแหน่ ง หน้ า ที่ เ พื่ อ ส่ ง ผลที่ เ ป็ น คุ ณ แก่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อานาจหน้าที่
ทาให้บ ริ ษัทของตนหรือครอบครัว ได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ ายจัดซื้อจัดจ้างทาสั ญญาซื้ออุปกรณ์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
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5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท”(Conflict

of

roles) หมายความว่า บุคคลดารงตาแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งกรณีนี้ถือว่าเกิด “การดารง
ตาแหน่งอันหมิ่นเหม่อต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่กรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การกระทาความผิด
ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่สมชายสามารถวางตัวเป็น
กลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ละประการใด เป็นต้น
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดง
ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คาปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคลากรเข้าทางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมชาย
จะต้องลาออกจาการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องสถานการณ์อันหมิ่นเหม่อ
ต่อผลประโยชน์สูงสุด
มาตรการของภาครัฐในการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม
1. กาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามรัฐ
2. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
3. การกาหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ
1. เจ้าหน้าที่รัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตังเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและ
ได้มาโดยมิชอบ
2. เจ้าหน้าที่รัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่น การลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่ออกกฎหมายหรือกระทาอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่รัฐไม่พึงทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตาแหน่งราชการเป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้ดารงตาแหน่งทางราชการนาข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจาก
ตาแหน่งแล้งป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว
หลัก 4 ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิ บัติต่อแต่ละ
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บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่อง ศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จด
ทะเบี ย นผลประโยชน์ โยกย้ ายเจ้ าหน้ าที่จ ากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิ ดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนอย่างเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
และองค์กรการจัดการต้องอาศัยนาข้อมูลเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ
และนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจกับเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายในในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการการระบุความเสี่ยงและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องทา
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางานนี้เป็นวิธีการกว้างๆไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสามารถนาไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทองค์กรและกฎหมายได้ 6 ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ทั่วถึงองค์กร
4. ดาเนินการเป็นแบบอย่างที่ดี
5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
1) การประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้ น ตอนแรกนี้ คื อ การระบุ ว่ า ในการท างานของหน่ ว ยงาน มี จุ ด ใดบ้ า นที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นนั้นมีประเภทใดบ้าง
- เป้าหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทาให้
เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้ ) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธ์ ศาสนา ฯลฯ) /ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุป
สงค์มากกว่ าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ สนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
- การระบุ ผ ลประโยชน์ ทับ ซ้อ นนี้ ต้อ งพิ จารณานิ ยามและข้อ กาหนดทางกฎหมายที่เ กี่ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย
2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้นกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และ
ยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้
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- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบ
เป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่เข้ามาทาสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูล
ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิ ธีจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับการระบุและ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทางานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและการกระจายอานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ
และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
- นอกจากการให้ ความรู้ แล้ว ความตื่นตัว และเอาใจใส่ ผู้ บริห าร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว และเอาใจใส่จะช่วยในการ
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกขึ้นต่อไป
4) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- การจั ดการผลประโยชน์ ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ ที่อยู่ใน
ตาแหน่งระดับผู้บิหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคานึงถึง
สิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหาร (1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(2) ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดี
ที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (3) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและเอกลักษณะของ
ตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเนื่องจากไม่สามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้ที่มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
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- การทางานกับ องค์กรภายนอกไม้ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ ยงของ
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนก่อน และพัฒ นาวิธีป้ องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่ องข้อมูล ภายใน หรือโอกาสใช้อานาจหน้าที่เพื่ อ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบบนนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิจกับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญาด้วย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทาให้ได้นโยบายที่
สอดคล้ องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่ว มมือจากผู้ ที่มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยทั้งนี้ ในการร่ว มกันจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอ โดยสอบถามข้อมูล
จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองสภาพการทางานถึง สภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของความร่วมมือ นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การ
แสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็ นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพั ฒนาทักษะและ
การให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
บทบาทสาคัญของการบริหาร
ผู้บ ริห ารระดับล่ างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (Public information
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย
ผู้อานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรง
ต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสาคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการ
รายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากการรายงานการกระทาผิดและภาวะผู้นาเรื่องสาคัญมากในการ
สร้างบรรยากาศในหน้าที่ทางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบต่างๆ
ผู้อานวยการและเจ้ าหน้ าที่ต้องไม่คุกคามหรือทาให้ ผู้ เปิดเผยผลประโยชน์ส าธารณะกลายเป็นเหยื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้
ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือ
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ทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเม่าที่ทา
ได้
บทบาทอื่นๆ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางานขณะมีการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ
การสนับสนุนและป้องกันพยานอย่างดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คาปรึกษาแนะนา
ลูกน้องไม่ให้ทาผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูล
อย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยาก
เพียงไร
ผู้บริหารต้องทาให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความเชื่อมั่น
ในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียด
เป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทาใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือให้ผู้อื่น
รับรู้ได้ว่าทาเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อตระหนักในความสาคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการ
เปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทาไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด
จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ข้าราชการหรือ
เมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่ งเป็น หัว หน้ า/ผู้บริห าร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษาเฉพาะในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target)
- หน่ ว ยงานควรสร้ า งกลไกในการสนั บ สนุ น และปกป้ อ งคุ้ ม ครองผู้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล มี น โยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรมดาหรือคดโกงและการทุจริต
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- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คาปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระทาที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้ที่เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและ
ขนาดขององค์กร
- นโยบายสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับ
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
............................................................................................................
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 มาตรา 100
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 100

องค์ประกอบของกฎหมาย
ห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา
100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ซึ่งได้
บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งเจ้าหน้าที่
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(3) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือได้ปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
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การกระทาของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
(1) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ามาทาสั ญญากับ หน่ว ยงานรัฐ มีฐ านะเป็นคู่สั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ อันเป็นสัญญาที่จะต้อง
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) การมีส่ว นได้เสีย ในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น โดยการ
ใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ เพื่อเป็นการป้องกันในกรณี ที่ตน
อาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย
(3) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจากัด
เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(4) การถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้า
มาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(5) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็น หุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดาเนินกิจการ ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้
 สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และทาสัญญา
รับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
(6) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสียใน
ฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
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(7) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่ของตัวแทนใน
ธุรกิจเอกชน
(8) ในฐานะพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งในธุ ร กิ จ เอกชน หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
ข้อห้ามสาหรับคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการ ที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ามมิ ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริ ยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็น คู่สั ญญา หมายถึง การห้ ามคู่ส มรสของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ใน ตาแหน่งได้
อาศัยอานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดย
การใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนินกิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่ สมรสของ
เจ้าหน้าที่รัฐได้ลงทุนในห้างหุ้น ส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัดและได้เข้ามาเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุนโดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียน
ผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าเป็น
คู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
ที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
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(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริ หารส่วน
ท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100
(1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ในสถานะของเอกชน ที่ได้
ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากั บรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเป็น
กรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และจะต้องสารวจ
กิจการต่างๆของคู่สมรสรวมไปถึงศึกษากาหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้าสู่ตาแหน่งว่าจะต้องดาเนินการ
ต่างๆเกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
(2) การปฏิบัติหน้าที่หรือการดารงตาแหน่งในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่ดาเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญว่า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต และการท าความเข้าใจกับคู่ส มรสในหลั กการของ
กฎหมายได้แล้ว หรือเกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือ
แม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็ นความผิดแต่ละเลย ไม่ใส่ใจกับการดาเนินการของคู่สมรส ทา
ให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการ
กระทาของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษจาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
(3) การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสองปี)
มาตรา 100 แห่ งกฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติห้ าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
ห้ามดาเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐใน
ตาแหน่งนั้นๆแล้วการห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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บทที่ 4
กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

30

กฎหมายที่เกีย่ วกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลาดับ
กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
บทลงโทษ
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา 123/2 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึง
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทา
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
การอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษ
บาทหรือประหารชีวิต
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชี วิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 123/3 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศกระทาการหรือไม่กระทาการอย่าง ใดใน
ยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิตและ
ตาแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะ
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
รับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
บาท
หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา 123/4 ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
บุคคลทั่วไป
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
จาทั้งปรับ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
1. โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทาการหรือไม่
(ต่อ) กระทาการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 123/5 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิงการกระทาอัน
มิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติ
บุคคลใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มี
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนั้น นิติ
บุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล
นั้น ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม

ผู้ถูกบังคับใช้
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป
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บทลงโทษ
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จาทั้งปรับ
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จาทั้งปรับ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

32

ลาดับ
กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
บทลงโทษ
2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ค ณะกรรมการ เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ ง จ าคุ ก ไม่ เ กิ น สามปี ห รื อ ปรั บ ไม่
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี (ปัจจุบันกาหนดตาแหน่งนายกรัฐมนตรี เกิ น หกหมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง
อานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
รัฐมนตรี) การกระทาของคู่สมรสให้ถือ ปรับ
(2) เป็น หุ้ นส่ ว นหรือผู้ ถื อหุ้ น ในห้า งหุ้น ส่ วนหรือ บริษั ทที่เข้ าเป็ น ว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คู่สั ญญากั บหน่ว ยงานของรัฐที่ เจ้ าหน้า ที่ข องรัฐผู้นั้ นปฏิบั ติห น้า ที่ใ น
ฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
(3 รั บ สั ม ปทานหรือ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็น
คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
2.
(4) เข้าไปมีส่วนได้เสี ยในฐานะเป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน
(ต่อ) พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ ดาเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว
เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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ผู้ถูกบังคับใช้
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. ประกาศก าหนดต าแหน่ ง
(ปัจจุบันกาหนดตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) การกระทาของคู่สมรสให้ถือ
ว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บทลงโทษ
เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
จ าคุ ก ไม่ เ กิ น สามปี ห รื อ ปรั บ ไม่
เกิ น หกหมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง
ปรับ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
จ าคุ ก ไม่ เ กิ น สามปี ห รื อ ปรั บ ไม่
เกิ น หกหมื่ น บาท หรื อ ทั้ ง จ าทั้ ง
ปรับ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
2.
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
(ต่อ) อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
พลเรือน
กฎ หมาย เว้ น แ ต่ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประ โ ยชน์ อื่ น ใดโ ด ย
ธรรมจรรยา ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละจ านวนที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้ วย
โดยอนุโลม
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
(3) ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
พลเรือน
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ในกรณีที่
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บทลงโทษ
ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด จริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง

ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด จริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
3 การดารงตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
(ต่อ) การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และ
พลเรือน
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการ
ใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไม่ ใ ช้ เ วลาราชการ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น บุ ค ลากร บริ ก าร หรื อ สิ่ ง
อานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณี มี ค วามเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ให้ ข้ า ราชการนั้ น ยุ ติ ก าร
กระทาดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ
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บทลงโทษ
ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด จริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
ผู้ถูกบังคับใช้
3 และงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการพิจารณา เมื่องานรับเรื่องราว
(ต่อ) ร้องทุกข์ งานนิติการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่
อื่ น ในราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้อง
ยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดย ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
อาศั ย ต าแหน่ ง หน้ าที่ และไม่ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า ง ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ
ประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
พลเรือน
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรั บซึ่ งของขวั ญแทนตนหรือ ญาติข องตน ไม่ว่า ก่อ นหรือ หลั งด ารง
ตาแหน่ งหรือปฏิบัติ หน้ าที่ ไม่ว่ าจะเกี่ ยวข้องหรื อไม่เกี่ ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
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ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
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อย่างร้ายแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
3
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
(ต่อ) เพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบั ติตามรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่
ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้อง
เร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน

ผู้ถูกบังคับใช้
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ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
พลเรือน
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด จริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ลาดับ
กฎหมาย
3
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลาง
(ต่อ) ทางการเมือ ง ให้ บ ริก ารแก่ ป ระชาชนโดยมีอั ธยาศัย ที่ดี และไม่ เลื อ ก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้า
ผู้ใด
ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้
ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่
การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือ
บุคคลอื่น
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ผู้ถูกบังคับใช้
บทลงโทษ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน ผิ ด วิ นั ย และถอดถอนออกจาก
ราชการ และลูกจ้างในสังกัดราชการ ต าแหน่ ง กรณี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
พลเรือน
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด จริ ย ธรรม
อย่างร้ายแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ 5
หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่จะนาไปสู่การทุ จริตต่อตาแหน่งหน้าที่หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการ
ขัดแย้ ง กัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวม สามารถดาเนินการแจ้ง หน่ว ยงานต่ างๆได้
ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาความผิด
ร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการ เทศบาลตาบลไชยปราการ
2. ศูนย์ดารงธรรม เทศบาลตาบลไชยปราการ
ที่อยู่ : เทศบาลตาบลไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ : 053-457-370 ถึง 901
เวปไซต์ : http://www.chaiprakarn.go.th
E-mail : chaiprakarn40@gmail.com

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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2. ขั้นตอนการดาเนินการกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการ

ส่ งเรื่อง

ไม่ ฝ่าฝื นประมวล
จริยธรรม

ยุตเิ รื่อง

ฝ่ าฝื นประมวล
จริยธรรม

-โทษทางวินัย
- ว่ ากล่ าวตักเตือน
- ทาทัณฑ์ บน
- ให้ รับการพัฒนา

หัวหน้าส่วนราชการ
สั่งการ

รายงาน

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่อง สืบสวนและสรุป
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และ
ความเห็น)

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปที่งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการต้องส่งเรื่อง
ให้หัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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 ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เมื่อพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นาไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝ่าฝื นประมวล
จริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการพิจารณาได้
2. ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการและหัวหน้าส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะทาการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อ ดาเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและ
ความเห็นต่างๆ แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัยแล้วหากเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วนราชการจะ
สั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหากวินิจฉัยแล้วการ
กระทานั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง
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บรรณานุกรม
การจั ด ท าคู่ มื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นของเทศบาลต าบลไชยปราการ ได้ จั ด ท าตามแนวทางของส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก
- วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก
- บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
- บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร
- คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จังหวัดเชียงใหม่
- คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสาหรับงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานนิติการ
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