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คำนำ
คู่มือบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด พร้อม
ตัวอย่างเพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตาม
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
ในหลายรูปแบบ ไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ รูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินด้วย
คู่มือเล่มนี้ จะนาเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่าง พร้อมข้อเสนอแนวทางนาไปปรับไป
ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สานักงานประมง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
สานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์
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บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่รัฐปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ
พวกพองเปนหลัก ซึ่งถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต สํานักงาน
ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of
Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงาน บริษัท
หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ที่บุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การที่เจาหนาที่ของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซึ่ง
การกระทําดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่ง
กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม
สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหาย
ใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐที่ตอง
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวก
พองเปนหลัก
ความขัดแยง Conflict สถานการณที่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ไมสามารถตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดขึ้นไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน
ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคา
ที่จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรา
มีพฤติกรรมตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย
ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่
ใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวล
สมาชิกในสังคม
พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน
เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยง
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก
๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ
เงินจากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับของกํานัลจากรานคา
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เกิดสงผลที่เปน
คุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร
ของราชการทํางานสวนตัว
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๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพื่อแสวงหา
ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น
๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเอง
ทํางานอยู
๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรู
หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง
องคกรสากล Organization for Economic Cooperation and Development
นิยมผลประโยชนทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง Actual มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนทีเ่ ห็น Perceived & Apparent เปนผบประโยชนทับซอนที่คนเห็น
วามีแตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตอง
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่นๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได Potential ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับ
ซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
หนาที่ทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน Competing
Interests มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางาน
บางอยางที่คนอื่นๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน
มาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาท
หนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/
อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ
นํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
บุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง
เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
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๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมี
วิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ
จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่
ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและ
การปฏิบัติ รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบาย
ใจในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใช
ในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดของตนเองที่
จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ขั้นตอน สําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง
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๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นใน
การจัดการผลประโยชนทับซอน
๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอน แลผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปไดเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุม
และทําใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้)
ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคการอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคน
อื่น/กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ
ใหบริการที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความ
สนใจเปนพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทบั ซอนก็คือ ความตระหนักของ
ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน
ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น
หรือแบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให
ความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึง
นโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตอง
รูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
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- ขั้นตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ
การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธ
การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัว
และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่เกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยู
ในตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนให
เจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชน
ทับซอนหรือไม (๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ
และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆ
รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไม
สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้น
ก็เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจ
หนาที่เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
และผลที่ตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและ
ผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวน
รวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทบั ซอน
วิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย
ทั้งนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุก
ขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม
ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการ
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ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่
บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการ
ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมาก
ในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัย
ในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่
เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบ
และปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพื่อให
แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยให
คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ
ตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลทีเกิดจากการเปดเผย
ขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตอง
สรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอ
การตรวจสอบหรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการ
กระทําผิด
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จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก
ขาราชการหรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบาย
และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับ
การบริหารที่ไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาด
ใหคําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร
- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บทที่ ๒
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
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เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ
มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพน
จากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม
มาตรา 100 (2) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่
ของรัฐ ซึ่งหนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจาก
การเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอ
หนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย
บทลงโทษ
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา
103 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น
ยินยอมดวยในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึง
กําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย
ธรรมจรรยาไว ดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
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“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ
มารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว
ในประกาศนี้
ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา
ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ
บุคคลทั่วไป
ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของ
สวนตัว หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่
จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงาน
รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตใหเจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว
เปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดโดยทันที
ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ
มีมูลคามากกวาที่กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองรับไว
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาของรัฐผูนั้นสังกัดโดย
ทันทีที่สามารถกระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม
ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือ
องคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน
หรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
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เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอด
ถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถิ่น ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศ
ฉบับนี้ใหใชบังคับผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย
๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
๓.๑ สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๓.๒ หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และ
ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติ พี่นอง พรรค
พวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย
(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว
ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่
ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทํา
ดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวน
กลุม อันจํา เปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ
๓.๒ หมวด๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ
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โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้
(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ
กับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป
(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนง
ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิด
ปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบ
คัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิได
ชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน
ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชาย
เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซึ่งใน
สถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจาก
การเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง
มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม
๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ
๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ
๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ
1. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงินและไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความ
เหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ
2. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง
เขามาเกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบ
ตอสวนรวม
3. เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจ หลังพนตําแหนงราชการ
เปนการปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไปใชประโยชน
หลังออกจากตําแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่เคยดํารง
ตําแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว
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หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ
2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน
1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
3. ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
4. ดําเนินการเปนแบบอยาง
5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นใน
การจัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
6. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการ
บริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1. การระบุผลประโยชนทับซอน
2. พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
3. ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
4. ดําเนินการเปนแบบอยาง
5. สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
6. การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
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