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คํานํา 
 

คูมือการบริหารจัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ไดรวบรวมหลักการและ
แนวคิด พรอมตัวอยางเพ่ือการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะท่ีมี
ผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาที่ภาครฐั ซึ่งเปนสถานการณท่ีเจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตน
อยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัวโดยกอใหเกิด
ผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ในหลายรูปแบบไมเฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวย 

คูมือเลมนี ้ จะนาํเสนอถึงหลักการ แนวคดิ กรณีตวัอยางพรอมขอเสนอแนวทางนําไป
ปรับใชในการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนเพ่ือลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหหมดไปในที่สุด 

หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนตอผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ีใน
สังกัดกรมประมงทุกระดับทุกคน รวมทั้งผูที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอนในการบริหารและเพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

 
 

กองการเจาหนาที ่
กรมประมง 
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สารบัญ 
 

หนา 
 

บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน        ๑ 
บทท่ี ๒ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน     ๙ 
บทท่ี ๓ แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน       ๑๔ 
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บทท่ี ๑ 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) 
 

ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ
พวกพองเปนหลัก ซ่ึงถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการทุจริต สํานักงาน 
ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of 
Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมืองขาราชการ พนักงาน บริษัท 
หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพองมากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึง
การกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาในรูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ัง
กลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทําดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม 
สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหาย
ใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตอง
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ แตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวก
พองเปนหลัก 

ความขัดแยง Conflict สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึน เม่ือบุคคล
ไมสามารถตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่องความคิด 
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน 

ผลประโยชนสวนตัว Private Interest เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคา 
ท่ีจะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรา 
มีพฤติกรรมตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย 

ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามท่ี         
ใหประโยชนสุขแกกลุมบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนตอมวล
สมาชิกในสังคม 

พฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอน 
เจาหนาท่ีของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 

มากกวาประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยง 
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก 

๑. หาประโยชนใหตนเอง หรือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ 
หนาท่ีทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน 

๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ 
เงินจากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับของกํานัลจากรานคา 

๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเกิดสงผลท่ีเปน
คุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร 
ของราชการทํางานสวนตัว 
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๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เปนการทําขอมูลลับขอทางราชการไมเปดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ 
แทนท่ีเปนประโยชนในรูปของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําไปเปดเผยใหญาติหรือพวกพองเพ่ือแสวงหา 
ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น 

๖. การทํางานพิเศษ เชน เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเอง 
ทํางานอยู 

๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใชความรู 
หรืออิทธิพลจากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง 

องคกรสากล Organization for Economic Cooperation and Development 
นิยมผลประโยชนทับซอน Conflict of Interest เปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตัวและ
ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท 

๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง Actual มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน 
และสาธารณะเกิดข้ึน 

๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น Perceived & Apparent เปนผบประโยชนทับซอนท่ีคนเห็น 
วามีแตจริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซ่ึง 
ผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตอง 
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืนๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได Potential ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับ 
ซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

หนาท่ีทับซอน Conflict of Duty หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน Competing 
Interests มี ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน 
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ 
บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ 
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมี 
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางาน 
บางอยางท่ีคนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน 
มาเก่ียวของ 

๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา 
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาท 
หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/ 
อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการ 
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถ 
นํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
๑. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก 

เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ี 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน 
บุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 
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๒. สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมี 
วิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนข้ันตอนแรกของการ 
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความ 
เชื่อม่ันแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย 

๓. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการ 
จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ 
นโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี เจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง 
สวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

๔. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ี 
ซ่ึงตองอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและ 
การปฏิบัติ รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบาย 
ใจในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนําไปใช 
ในทางท่ีผิด 

- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม 

ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 
- มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 
- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดของตนเองท่ี 

จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวางๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได ๖ ข้ันตอน สําหรับการ 
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
๒. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
๓. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ 

ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
๔. ดําเนินการเปนแบบอยาง 
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๕. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันใน 
การจดัการผลประโยชนทับซอน 

๖. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 
รายละเอียดแตละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิด 

ผลประโยชนทับซอน แลผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปไดเพ่ือปองกัน 

ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุม 

และทําใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) 

ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับ 
องคการอ่ืน (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคน 
อ่ืน/กลุมอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิบัติสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 
การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ 
ใหบริการท่ีอุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของ 
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความ 
สนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ี 
เก่ียวของประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ 

ผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน 
ดังนั้น กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบ 
ของสมาชิกในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ 

- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็น 
หรือแบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง 

ตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให 
ความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึง 
นโยบายและขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตอง 
รูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 
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- ข้ันตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ี 
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ 
การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดข้ันตอนและกระจาย 
อํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธ 
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัว 
และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีเกิดข้ึนตอไป 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 
- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยู 

ในตําแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนให 
เจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาท่ี 
มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชน 
ทับซอนหรือไม (๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบคุคล และประโยชนสาธารณะ 
และพิจารณาวาอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ 
รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

๕) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไม 

สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียท่ีเกิดข้ึน 
ก็เลวรายไมแพกัน 

- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยง 
ของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจ 
หนาท่ีเพ่ือผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
และผลท่ีตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและ 
ผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน ใหมีสวน 
รวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการ 
จัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน 
วิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย 
ท้ังนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุก 
ข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถาม 

ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางานรวมถึง 
สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจ 
เรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการ 
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ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ 
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกันโดยอาจ 
พัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี 

บทบาทสําคัญของการบริหาร 
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 

Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ 
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการ 
ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเรื่องสําคัญมาก 
ในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ี 
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆ 

ผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัย
ในการเปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งท่ี 
เปดเผยบางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบ 
และปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได 

บทบาทอ่ืนๆ คือ 
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 
- ปรับกลยุทธการบรหิารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือให 

แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 
- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 
- ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยให

คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน
และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ 
ตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไร 

ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปน 
ความลับเชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลทีเกิดจากการเปดเผย 

ขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตอง 
สรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอ
การตรวจสอบหรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวาอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ 

ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผย และอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการ 
กระทําผิด 
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จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก 

ขาราชการหรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะ 
เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมท้ังทักษะในการ 
สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 

เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best Practice Target) 
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบาย 

และกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับ 
การบริหารท่ีไมเปนธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาด 
ใหคําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง 
ธรรมชาติและขนาดขององคกร 

- นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง 

เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

บทท่ี ๒ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
มาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 
มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน 
ของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน 
หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 

(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง 
ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของ
เอกชนนั้นอาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
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เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง 
โดยใหถือวาการดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 

มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพน 
จากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ 
จํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม 
มาตรา 100 (2) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ี 
ของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท 
มหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัท 
มหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 

มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ 
จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูท่ีพนจาก 
การเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอ 
หนาท่ีหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล 
กฎหมายอาญาดวย 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 

103 ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น 

ยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ 

ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึง 
กําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย 
ธรรมจรรยาไว ดังนี้ 

ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ 3 ในประกาศนี้ 
“การรับทรัพยสินหรอืประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับทรัพยสิน 

หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ 
วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
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“ญาติ” หมายความวา ผูบุพการี ผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ 
มารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง 
การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจากทรพัยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไว 
ในประกาศนี้ 

ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
(๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวน 

ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา 

ในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ 

บุคคลท่ัวไป 
ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของ 

สวนตัว หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี 
จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงาน 
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว 
เปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 
สังกัดโดยทันที 

ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ 
มีมูลคามากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไว 
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรอืความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด 
ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร 
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาของรัฐผูนั้นสังกัดโดย
ทันทีท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไม 

ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือ 
องคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน 
หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันที ในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน 
หรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว 

เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ 
ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวเลย 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา 
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง 
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เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการและกรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอด
ถอนใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้ เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ 
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ี 
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศ 
ฉบับนี้ใหใชบังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 

๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
๓.๑ สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้ 
(๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 
(๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 

ผลประโยชนทับซอน 
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

๓.๒ หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและ 
ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติ พ่ีนอง พรรค
พวกเพ่ือนฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชัง 

(๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวก 
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 

(๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว 
ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของหนาท่ี 
ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทํา 
ดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณา 
เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน ในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือสวน
กลุม อันจํา เปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด ตองยึดประโยชนของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

๓.๒ หมวด๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ 
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โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม 
โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

(๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรบัหรือยอมจะรับของขวัญ 
แทนตนหรือญาติของตน ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของ 
กับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

(๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา 

ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืน จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
 

บทท่ี 3 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
“ความขัดแยง ระหวาง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความวาบุคคลดํารงตําแหนง 

ท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกัน เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยท่ีบุตรสาว 
ของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซ่ึงในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหม่ินเหมตอการเกิด 
ปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด เชน การสอบ 
คัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดข้ึนจริง หรือมีการสอบเกิดข้ึนแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิได 
ชวยเหลือบุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน 

ถาเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการ 
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีท่ีสมชาย 
เปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนั้นซ่ึงใน
สถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเปนการถอนตัวออกจาก 
การเก่ียวของกับสถานการณอันหม่ินเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง 

มาตรการของรัฐในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 
สวนรวม 

๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ 
๒. การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ 
๓. การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 
ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาท่ีของรัฐ 
1. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ท่ีเปนเงินและไมใชตัวเงินท่ีมูลคาสูงเกินความ 

เหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ 
2. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาท่ีการทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมือง 

เขามาเก่ียวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพ่ือออกกฎหมายหรือกระทําอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบ 
ตอสวนรวม 

3. เจาหนาท่ีของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงท่ีเก่ียวของในภาคธุรกิจ หลังพนตําแหนงราชการ 
เปนการปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการท่ีทราบไปใชประโยชน 
หลังออกจากตําแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะท่ีเคยดํารง 
ตําแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว 
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หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
1. ปองกันผลประโยชนสาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 
3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
4. สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

กรอบการทํางาน มี 6 ข้ันตอน 
1. ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
2. พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
3. ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกัน 

ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 
5. สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันใน

การจัดการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
6. บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการ

บริหารเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
1. การระบุผลประโยชนทับซอน 
2. พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
3. ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
4. ดําเนินการเปนแบบอยาง 
5. สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 
6. การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
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