คู่มือการป�องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

สํา นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจัง หวั ด ชุ ม พร

คํานํา
ป� ญ หาผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป� น การคอร์ร ับ ชั น ประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง เป� น การแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจร �ยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ ยวข้องส่งผล
ให้มีการใช้อํานาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตั ดสิ นใส และทําให้ ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ขาดความเป�นอิสระ ความเป�นกลางและความเป�นธรรม ส่งผลกระทบต่ อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้ รบ
ั
ทําให้ ผลประโยชน์หลั กขององค์ กร หน่ วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ ของประชาชนต้ องเสี ยหาย การแก้ ไข
ป�ญหาดั งกล่าวได้ แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการกําหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการ
ไว้ในพระราชบัญญัติต่าง ๆ
ดั งนั้ น ข้ าราชการ พนั กงานราชการ และเจ้าหน้ าที่ผู้ปฏิ บัติราชการ ของสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชน
จั ง หวั ด ชุ ม พร จึ ง ต้ อ งมี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การป� อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น เพื่ อ ให้ รู เ้ ท่ า ทั น
และไม่ตกเป�นเครอ�่ งมือให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์
สํานั กงานพัฒนาชุ มชนจังหวัดชุ มพร หวังเป�นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการป�องกั นผลประโยชน์ทับ
ซ้อ น” ฉบั บ นี้ จะเป� น ประโยชน์ แ ก่ ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และเจ้า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการในสั ง กั ด
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ต่อไป
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บทที่ 1
นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
----------------ความหมายของประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ ทับซ้อ น หร �อความขั ดแย้งกั นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตั ว และ ผลประโยชน์
ส่วนรวมหร �อผลประโยชน์ขัดกั น หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รฐั ปฏิบัติหน้าที่โดย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหร �อ
พวกพ้องเป�นหลัก ซึง่ ถือเป�นความผิดเชิงจร �ยธรรมและเป�น ความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสู่การทุจร �ต

ผลประโยชน์ส่วนตั ว (Private Interest) เป�นผลตอบแทนที่บุคคลได้รบ
ั โดยเห็ นว่ามีคุณค่า
ที่จะสนองตอบความต้ องการของตนเองหร �อของกลุ่มที่ตนเองเกี่ ยวข้อง ผลประโยชน์เป�นสิ่งจู งใจให้ คนเรามี
พฤติ ก รรมต่ างๆ เพื่ อ สนองความต้ องการทั้ ง หลาย ผลประโยชน์ ส่ ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่เ กี่ ยวกั บเง น
�
(pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเง �น (non-pecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเง �น ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึง่ เง �นทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หร �อปกป�องการสูญเสียของสิ่งทีม
่ ีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้ น ตําแหน่งในบร �ษั ทที่รบ
ั
งานจากหน่ ว ยงาน รวมถึ ง การได้ ม าซึ่ง ผลประโยชน์ อื่ นๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ในรู ปตั ว เง น
� เช่น สั ม ปทาน ส่ ว นลด
ของขวัญ หร �อของที่แสดงน�าใจไมตร �อื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเง �น เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หร �อ
กิ จกรรมทางสังคม วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึ กษา สมาคม ลั ทธิแนวคิ ด มั กอยู่ในรูปความลําเอี ยง/
อคติ / เลื อ กที่ ร ก
ั มั ก ที่ ชั ง และมี ข้ อ สั ง เกตว่ า แม้ แ ต่ ค วามเชื่ อ / ความคิ ด เห็ น ส่ ว นตั ว ก็ จัด อยู่ ใ นประเภทนี้
ผลประโยชน์ ส่วนรวมหร �อผลประโยชน์ สาธารณะ Public Interest สิ่ งใด ก็ ตามที่ให้ ประโยชน์ สุขแก่ กลุ่ ม
บุ คคลทั้งหลายในสั งคม ผลประโยชน์ สาธารณะยั งหมายถึ งหลั กประโยชน์ ต่อมวลสมาชิก การระบุ ผลประโยชน์
สาธารณะไม่ใช่เรอ�่ งง่าย แต่ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย


ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ



ทํางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจร �ยธรรม



ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหร �ออาจจะมีและจัดการอย่างมี ประสิทธิภาพ



ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องจํากั ดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป�นกลาง ในการทําหน้าที่



หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหร �อการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หลีกเลี่ยง การกระทํา/กิจกรรมส่วน
ตนที่อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล ภายใน



หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่หร �อทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ ส่วนตน



ป�องกันข้อครหาว่าได้รบ
ั ผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที่



ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหร �อข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่ง ขณะที่ ไปหาตําแหน่งงานใหม่

-2หน้ า ที่ ส าธารณะ (public

duty)

หน้ า ที่ ส าธารณะของผู้ ที่ทํางานให้ ภ าครัฐ คื อ การให้

ความสําคัญอันดับต้นแก่ ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จาํ กั ด เฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปร �กษา อาสาสมัคร
สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ นิยามความขั ดแย้ ง กั นระหว่ า งผลประโยชน์ ทับซ้อ นและ ผลประโยชน์
ส่วนรวม หร �อ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หร �อการกระทําที่ บุคคลไม่ว่าจะเป�นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงาน บร �ษัท หร �อผู้บร �การมีผลประโยชน์ ส่ วนตั วมากจนมีผลต่ อการตั ดสิ นใจ หร �อการปฏิบัติ
หน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้น รับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าทีข
่ องรัฐ ตัดสินใจหร �อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ต่อตนเองหร �อพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึง่ การกระทําดั งกล่าวจะเกิ ดขึ้นอย่างรูต
้ ั วหร �อไม่รูต
้ ั ว ทั้งเจตนา และไม่เจตนาใน
รู ปแบบที่ ห ลากหลาย จนกระทั่ ง กลายเป� นธรรมเนี ยมปฏิ บัติที่ไ ม่ เห็ นว่ าเป� นความผิ ด ตั ว อย่ า งการกระทํ า
ดั ง กล่ า วมี ใ ห้ พ บเห็ น ได้ ม ากในสั ง คม ส่ ง ผลให้ บุ คคลนั้ น ขาดการตั ด สิ นใจที่ เ ที่ ยงธรรม เนื่ อ งจากการยึ ด
ผลประโยชน์ส่วนตนเป�นหลักได้ส่งผล เสียหายให้ เกิ ดขึ้นกั บประเทศชาติ ก่ อให้ เกิ ดการกระทําที่ผิดจร �ยธรรม
และจรรยาบรรณของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ กลับตั ดสิ นใจหร �อปฏิบัติหน้าที่
โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหร �อพวกพ้องเป�นหลัก
ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป�นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ไม่ ส ามารถตั ด สิ นใจกระทํา อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ความขั ดแย้ ง อาจเกิ ดขึ้ นได้ จ าก ความไม่ ล งรอยกั นในเรอ�่ ง
ความคิดแนวทางปฏิบัติหร �อผลประโยชน์

ผลประโยชน์ทับซ้อนกั บการทุจร �ตคอร์รป
ั ชัน
การคอร์รป
ั ชัน คือการทุจร �ตในระดั บที่สูงสุ ด ส่ วนความขัดแย้งกั นระหว่าง ผลประโยชน์ส่วน
ตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม (ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น) ถื อ ว่ า เป� น ความผิ ด ระดั บ ต้ น บางกรณี ยั ง ไม่ ใ ช่ก าร
“คอร์รป
ั ชัน” แต่เป�นพฤติการณ์อาจเป�นต้นเหตุของการ คอร์รป
ั ชันได้
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัญ เง �นสนับสนุน
เง �นที่ลูกค้าของหน่วยงานบร �จาคให้
2. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หร �อเป�นคู่สัญญากับหน่วยงานตนเอง เช่น มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทาํ กับหน่วยงานต้นสังกัด

-33.
Employment)

การท างานหลั ง ออกจากตํ าแหน่ ง หน้ า ที่ ส าธารณะหร �อหลั ง เกษี ย ณไปแล้ ว (Post-

เช่น ลาออกจากหน่ ว ยงานไปทํางานในหน่ ว ยงานที่ ดําเนิ นธุรกิ จ ประเภทที่ตนเองเคยมี

อํานาจควบคุมกํากับดูแล
4. การทํา งานพิ เศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้ ง บร �ษั ท
ดําเนินการธุรกิจที่แข่งขันหร �อรับงานจากต้นสังกัด
5. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตั ว (Using Employer’s Property for
Private Usage) เช่น การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
6. การรับรูข้ ้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ภายในเพื่อประโยชน์
ตนเอง
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
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บทที่ 2
กฎหมายเกี่ยวกับการป�องกันผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน
----------------------------------กฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาด้ วยการป�องกั นและปราบปรามการทุจร �ต
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกั นระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกั บประโยชน์ ส่ วนรวม
มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รฐั ธรรมนูญกําหนดไว้เป�นการ เฉพาะแล้ว
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศ
กําหนด ดําเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้
(1) เ ป� น คู่ สั ญ ญ าหร อ� มี ส่ วนไ ด้ เสี ยใ นสั ญ ญ าที่ ทํ า กั บหน่ วยง านข อง รั ฐ ที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป�นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่ มีอํานาจไม่ว่า โดยตรงหร �อโดยอ้อม
ในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหร �อดําเนินคดี
(๒) เป� น หุ้ น ส่ ว นหร �อผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหร �อบร �ษั ท ที่ เ ข้ า เป� น คู่ สั ญ ญากั บ
หน่ วยงานของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ั นปฏิ บัติหน้ าที่ในฐานะที่เป�นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมี อํานาจไม่ ว่า
โดยตรงหร �อโดยอ้ อมในการกํ ากั บ ดู แล ควบคุม ตรวจสอบหร �อดํ าเนิ นคดี เว้นแต่ จะเป�นผู้ ถือหุ้ นในบร �ษั ท
จํากัด หร �อบร �ษัทมหาชนจํากัด ไม่เกินจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๓) รับสั มปทานหร �อคงถื อไว้ซงึ่ สั มปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ
รัฐว �สาหกิจ หร �อราชการส่ วนท้องถิ่น หร �อเข้าเป�นคู่สัญญากั บรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐว �สาหกิ จ
หร �อ ราชการส่ วนท้องถิ่น อันมี ลักษณะเป�นการผูกขาดตั ด ตอน หร �อเป�นหุ้ นส่ วนหร �อผู้ถือหุ้ นในห้ างหุ้ นส่ วน
หร �อ บร �ษั ทที่ รบ
ั สั มปทานหร �อเข้ า เป�น คู่สั ญ ญาในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ในฐานะที่ เ ป�นเจ้า พนั ก งานของรัฐซึ่ง มี
อํานาจ ไม่ว่าโดยตรง หร �อโดยอ้อมในการกํ ากั บ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหร �อดําเนินคดี เว้นแต่ จะเป�นผู้ถือ
หุ้น ในบร �ษัทจํากัดหร �อบร �ษัทมหาชนจํากัด ไม่เกินจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(๔) เข้ า ไปมี ส่ ว นได้ เ สี ย ในฐานะเป� นกรรมการ ที่ ปร �กษา ตั ว แทน พนั ก งานหร �อ
ลูกจ้างในธุรกิ จ ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกํ ากั บ ดู แล ควบคุม หร �อตรวจสอบของ หน่ วยงานของรัฐที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้น้ันสังกัดอยู่หร �อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป�น เจ้าพนักงานของรัฐ ซึง่ โดยสภาพของผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหร �อแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หร �อประโยชน์ทางราชการ หร �อกระทบต่อความ
มีอิสระ ในการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ให้ นําความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคั บกั บคู่สมรสของเจ้าพนั กงานของรัฐตามวรรค
หนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป�นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงาน ของรัฐ เว้นแต่เป�น
กรณีที่ค่ส
ู มรสนั้นดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง
คู่สมรสตามวรรคสองให้ หมายความรวมถึงผู้ซงึ่ อยู่กินกั นฉั นสามีภร �ยาโดยมิได้ จด
ทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
เจ้าพนั กงานของรัฐที่มีลักษณะตาม (๒) หร �อ (๓) ต้ องดําเนินการไม่ ให้ มีลักษณะ
ดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง
มาตรา ๑๒๗ ห้ า มมิ ใ ห้ ก รรมการ ผู้ ดํารงตํ า แหน่ ง ในองค์ ก รอิ ส ระ ผู้ ดํา รงตํ า แหน่ ง
ระดั บสู งและ ผู้ ดํารงตํ าแหน่ งทางการเมื องที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ าหนด ดํ าเนิ นการใด ตามมาตรา ๑๒๖ (๔)
ภายในสองป�นับแต่วันที่พ้นจากตําแหน่ง

-5มาตรา ๑๒๘ ห้ า มมิ ใ ห้ เ จ้ า พนั ก งานของรัฐ ผู้ ใ ดรับ ทรัพ ย์ สิ น หร �อประโยชน์ อื่ น ใด
อันอาจคํานวณเป�นเง �นได้ จากผู้ใด นอกเหนื อจากทรัพย์สินหร �อประโยชน์อันควรได้ ตาม กฎหมาย กฎ หร �อ
ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญั ติแห่ งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหร �อประโยชน์ อื่นใด
โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ความในวรรคหนึ่ ง มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ การรับ ทรัพ ย์ สิ น หร �อประโยชน์ อื่ น ใดจาก
บุพการ � ผู้สืบสันดาน หร �อญาติที่ให้ตามประเพณีหร �อตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
บทบัญ ญั ติใ นวรรคหนึ่ งให้ ใช้บังคั บกั บการรับทรัพ ย์ สินหร �อประโยชน์ อื่นใดของ
ผู้ซง่ึ พ้นจาก การเป�นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองป�ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๙ การกระทํ า อั น เป� น การฝ� า ฝ� น บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวดนี้ ใ ห้ ถื อ ว่ า เป� น การ
กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหร �อความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
2. ประมวลจร �ยธรรมข้าราชการพลเร �อน
2.๑ ส่ วนคําปรารภได้ กล่ าวถึงค่านิ ยมหลั กของมาตรฐานจร �ยธรรมสําหรับ ผู้ ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าทีข
่ องรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจร �ยธรรม
(๒) การมีจต
ิ สํานึกที่ดี ซือ
่ สัตย์ สุจร �ต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป�นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บร �การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบต
ั ิ
(๖) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจร �ง
(๗) การมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ข องงาน รัก ษามาตรฐานมี คุ ณ ภาพ โปร่ง ใส และ
ตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร �ย์ทรงเป�นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาว �ชาชีพขององค์กร
2.๒ หมวด ๒ ข้ อ ๕ ให้ ข้ าราชการต้ อ งแยกเรอ�่ งส่ ว นตั วออกจากตํ าแหน่ งหน้ า ที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ นํา ความสั ม พั นธ์ส่ ว นตั ว ที่ ตนมี ต่อ บุ คคลอื่ น ไม่ ว่ า จะเป� นญาติ พี่ น้อ ง
พรรคพวกเพื่อนฝู งหร �อผู้มีบุญคุณส่ วนตั วมาประกอบการใช้ดุลยพิ นิจให้ เป�นคุณหร �อ เป�นโทษแก่ บุคคลนั้ น
หร �อปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหร �อชัง
(๒) ไม่ ใช้เวลาราชการ เง น
� ทรัพ ย์ สิ น บุ คลากร บร �การหร �อสิ่ ง อํ า นวย ความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่ อ ประโยชน์ ส่ วนตั ว ของตนเองหร �อผู้ อื่ น เว้ นแต่ ได้ รบ
ั อนุญ าต โดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย
(๓) ไม่กระทําการใด หร �อดํ ารงตํ าแหน่ง หร �อปฏิ บัติการใดในฐานะ ส่ วนตั วซึ่ง
ก่ อให้ เกิ ดความเคลือบแคลงหร �อสงสั ยว่าจะขัดกั บประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ รับผิดชอบ ของเจ้าหน้าที่
ทั้ ง นี้ ในกรณี มี ความเคลื อ บแคลงหร �อสงสั ย ให้ ข้ า ราชการผู้ นั้น ยุ ติ ก ารกระทํ า ดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ นแล้ ว แจ้ง ให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะ- กรรมการจร �ยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจร �ยธรรมว �นิจฉั ย
เป�นประการใดแล้วจึง ปฏิบัติตามนั้น
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ั ผิ ด ชอบในหน่ ว ยงานโดยตรงหร �อหน้ า ที่ อื่ น ใน
ราชการรัฐว �สาหกิจ องค์การมหาชน หร �อหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ ประโยชน์ของทางราชการเป�น
หลั กในกรณีที่มีความขั ดแย้งระหว่างประโยชน์ ของทาง ราชการหร �อประโยชน์ ส่วนรวมกั บประโยชน์ ส่วนตน
หร �อส่วนกลุ่ม อันจําเป�นต้องว �นิจฉัย
2.3 หมวด ๒ ข้ อ ๖ ให้ ข้าราชการต้ องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ ที่มิชอบ
โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป�นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เร �ยกรับหร �อยอมจะรับ หร �อยอมให้ผู้อื่นเร �ยกรับหร �อยอมจะรับ ของขวัญ
แทนตนหร �อญาติ ข องตน ไม่ ว่ า ก่ อ นหร �อหลั ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง หร �อปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ม่ ว่ า จะเกี่ ย วข้ อ งหร �อไม่
เกี่ ยวข้องกั บการปฏิบัติหน้าที่หร �อไม่ก็ตาม เว้นแต่ เป�นการให้ โดยธรรมจรรยา หร �อการให้ ตามประเพณีหร �อ
ให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตําแหน่งหร �อการกระทําการทีเ่ ป�นคุณหร �อเป�นโทษแก่ บุคคลใดเพราะ
มีอคติ
(๓)

ไม่ เสนอหร �ออนุ มัติโ ครงการด เนิ นการ หร �อการทํานิ ติก รรมหร �อสั ญ ญา

ซึง่ ตนเองหร �อบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหร �อ ประมวลจร �ยธรรมนี้
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บทที่ 3
แนวทางปฏิบต
ั ิเพื่อป�องกันผลประโยชน์ทบ
ั ซ้อน

------------------------------แนวทางปฏิบัติเพื่อป�องกั นผลประโยชน์ทับซ้อน
“ความขัดแย้ง

ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่ง ที่มี

บทบาทสองบทบาทขั ดแย้งกั น เช่น นายสมชายเป�นกรรมการสอบคั ดเลือกบุ คคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาว
ของสมชายเป�นผู้ สมั ครสอบคนหนึ่งด้ วย ซึ่งในกรณี นี้ถือว่าเกิ ด “การดํ ารงตํ าแหน่งอั นหมิ่ นเหม่ ต่อการเกิ ด
ป�ญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นําไปสู่ การกระทําความผิดแต่ ประการใด เช่น การสอบ
คั ดเลื อ กบุ คคลยั ง มิ ไ ด้ เ กิ ดขึ้ นจร �ง หร �อมี ก ารสอบเกิ ดขึ้ นแล้ ว แต่ นายสมชายสามารถวางตั ว เป� นกลางมิ ไ ด้
ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป�นต้น
ถ้ า เกิ ดผลประโยชน์ ทับซ้อ น จะต้ อ งถอนตั ว ออกอย่ างสมบู รณ์ จ ากการเป�นผู้ มี ส่ วนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปร �กษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชาย
เป�นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทํางานโดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้ วยนั้น ซึง่ ใน
สถานการณ์เช่นนี้ สมชายจะต้องลาออกจากการเป�นกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเป�นการถอนตัวออกจาก การ
เกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
มาตรการของรัฐในการป�องกั นความขัดแย้งกั นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. กําหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
๒. การเป�ดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
๓. การกําหนดข้อพึงปฏิบต
ั ิ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ พึงรับของตอบแทน ที่เป�นเง �นและไม่ใช่ตัวเง �นที่มูลค่าสูงเกิ น
ความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ
2. เจ้าหน้ าที่ของรัฐไม่ พึ งตั ดสิ นใจในหน้ าที่การทํางาน โดยมี เรอ�่ งของการเง �นและ
การเมื อ งเข้ ามาเกี่ ยวข้ อ ง เช่น การลงคะแนนเสี ย งของข้ า ราชการเพื่ อ ออกกฎหมายหร �อกระทํา อื่ นใดที่ มี
ผลกระทบต่อส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทํางานในตําแหน่งที่เกี่ ยวข้องในภาคธุรกิ จ หลังพ้นตําแหน่ง
ราชการ เป�นการป�องกั นมิ ให้ ผู้ดํารงตํ าแหน่งทางราชการนําข้ อมู ลลั บภายในหน่ วยงานราชการที่ทราบไปใช้
ประโยชน์ หลังออกจากตําแหน่งแล้วและป�องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติ ดต่ อกั บหน่วยงานราชการ ในฐานะ
ที่เคยดํารง ตําแหน่งสําคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว
หลักการ 4 ประการสําหรบการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ป�องกันผลประโยชน์สาธารณะ
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพรอมรับผิด
3. ส่งเสร �มความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป�นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบร �หารเพื่อป�องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

-8กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอน
1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มกเกิดขึ้นในองค์กร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขป�ญหา
3. ให้ การศึ กษาแก่ เจ้าหน้าที่และผู้บร �หารระดั บต่ างๆ รวมถึ ง เผยแพร่นโยบายการป�องกั น
ผลประโยชน์ทบซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4. ดําเนินการเป�นแบบอย่าง
5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รบ
ั บร �การ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุ มชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจดการเพื่อป�องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม�าเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบร �หารเพื่อป�องกั นผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
2. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
3. ให้ความรูแก่เจ้าหนาที่และหัวหน้างานระดับสูง
4. ดําเนินการเป�นแบบอย่าง
5. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
6. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย

