คูมือการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนาและสงเสริม
การปองกันผลประโยชนทับซอน

เทศบาลเมืองพิชัย
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่
หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดย
ชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ของ
ปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี
สวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
เทศบาลเมืองพิชัย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิ ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึ งดําเนินการจัดทํ าคูมือ การพั ฒนาส งเสริ มการ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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บทที่ ๑
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชนทบั ซอน
-----------------------------------การมี ผ ลประโยชนทั บ ซ อ น ถือ เปนการทุ จริ ตคอร รัป ชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป นการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของส วนรวม และทําให ผลประโยชนห ลัก ขององคก ร หนวยงาน สถาบั นและสั ง คมตอ งสู ญเสี ยไป โดย
ผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม
รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่
ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อ
ประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ
เปนตน
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
เทศบาลเมืองพิชัย ในฐานะที่เป นองคกรปกครองส วนท องถิ่นไดตระหนักถึงความสํ าคัญ การมี
ผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายหลักของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลเมืองพิชัย ดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพื่อ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ ดังนี้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอ ยรูจ ักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโ ดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทัง้ รางกายและจิตใจ ไมยอมแพตอ อํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

๒

หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้น
ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของ
มวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเป นหลักการเพื่ อการอยูรวมกันในบานเมือ งและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบทีส่ ําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเ พื่อสราง
คานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓. หลักความโปรงใส คือ การทํ าให สัง คมไทยเป นสั ง คมที่ เป ดเผยขอ มู ลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมี
ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวน
รวมไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัด
การผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรอง
ในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือ
ประชาชน
หลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมือ่ ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยัง่ ยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอ ื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ

๓

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่ อ นไขความรู ประกอบด ว ย ความรู เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง อย า งรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองพิชัยจึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังเชน
๑.ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารเทศบาลเมืองพิชัย พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอ ๕ ขาราชการการเมื องท อ งถิ่น มี ห นาที่ดําเนินการให เ ป นไปตามกฎหมาย เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๒. ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเทศบาลเมืองพิชัย
ขอ ๓ พนักงานเทศบาลของเทศบาลเมืองพิชัยทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก
๑๐ ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

๔

๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
๓. ขอบังคับเทศบาลเมืองพิชัยวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองพิชัย
เทศบาลเมือ งพิชัย ในฐานะเปนองคก รที่ใกล ชิดกั บประชาชนมากที่ สุดโดยมี หนาที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได การพัฒนา
ระบบขอ มูล สารสนเทศเพื่อ การบริ หารงานพัฒ นาโครงสร างพื้ นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงาน
จัดการบริก ารสาธารณะการศึก ษาของทอ งถิ่นการบริ หารงานบุ คคลและพั ฒนาบุคลากรรวมทั้ ง สง เสริ ม ให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนัน้ เพือ่
เปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรงใส
และเปนธรรมจึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองพิชัย
เทศบาลเมืองพิชัย จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อเปนกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ ๑ ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสจุ ริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหนาทีอ่ ยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย
ความเต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหนาทีโ่ ดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุงมั่นในการปฏิบัตหิ นาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน

๕

๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมทีจ่ ะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจกั พึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ขอ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิง่ ที่ถูกตอง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพือ่ นขาราชการ
ขอ ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
๔. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลเมืองพิชัย
คณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลสวนท องถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งได
ประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยทั่วไปใช
ยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัตหิ นาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัตหิ นาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
๗. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
๕. ประกาศเจตนารมณเทศบาลเมืองพิชัย เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยเทศบาลเมืองพิชัย เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งใน
การดําเนินงานของเทศบาลเมืองพิชัย ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก

๖

เทศบาลเมือ งพิชัย ไดเล็ ง เห็ นความสําคัญของป ญหาทุจ ริตคอรั ปชั่นซึ่ง เป นปญ หาที่ ทําให
เกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือ
ประชาชนอยางแทจริง เทศบาลเมืองพิชัยจึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใสเปนธรรม
และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือ
ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
๒. ไมเรียก ไมรบั ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓. ไมใชอํานาจหนาทีเ่ พื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
๔. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
๕. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
๗. รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับ
ซอน” “ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือ
เปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปน
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูใน
รูป แบบของตัวเงิ น หรื อ ทรั พ ยสิ นเท านั้น แตร วมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ ไม ใชในรูป ตัวเงินหรือ ทรั พ ยสิ นมี
ลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลว
รับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแก
ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาว
ดักหนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนัก
บัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
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๗. ทํ างานหลั งออกจากตําแหนง คือ การไปทํางานใหกั บผูอื่นหลัง ออกจากที่ ทําทํ างานเดิม
โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
ประเภทของผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย
1) การรับของขวัญหรือผลประโยชน
2) การหาประโยชนใหตนเอง
3) การทํางานหลังเกษียณ
4) การทํางานพิเศษ
5) การรับรูขอมูลภายใน
6) การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการทีเ่ ปนของสวนตน เพือ่ ประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน
7) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง
ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
เนื่องจากคนไทยมีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัว
กับเรื่องสวนรวมออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง มีฐานความคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทาง
การเมือง หรือ มีพฤติกรรมการใชจายเงินสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย และมีความจําเปนใน
การรักษาตัวรอดและยึดถือคานิยมของสังคมที่เนนเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้ โครงสรางการบริหาร และระบบ
การตรวจสอบถวงดุลยังไมมีประสิทธิภาพ และตัวบทกฎหมายที่มีอยูยังไมตอบสนองตอสภาพปญหา หรือยังไม
เพียงพอตอการ “ปองกัน” และ “ปราบปราม” ผูที่จะกระทําความผิดหรือคิดที่จะกระทําความผิดที่เอื้อตอการมี
ผลประโยชนทับซอนเทาที่ควร

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
ผลประโยชนสวนตน (private interest)
“ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวน
ตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชน
เพื่ อ นญาติคูแ ขง ศั ตรู เ มื่ อ ใดเจ าหน าที่ ป ระสงค จ ะให คนเหล านี้ไ ดห รื อ เสี ยประโยชน เ มื่ อ นั้นก็ ถือ ว ามี เ รื่ อ ง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจ
ไมตรีอื่นๆ
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- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง
และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํ างานให ภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผ ลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตน
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหา
ตําแหนงงานใหม
ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็น
วามี แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสีย
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับ
ซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
หลักการ ๔ ประการ สําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํ างานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
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บุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุ
วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจั ดการผลประโยชนทั บ ซ อนตอ งอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวธิ กี าร
ตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย
ผลประโยชนส วนตนหรื อ ความสั ม พันธที่ อ าจมี ผ ลตอ การปฏิบั ติห นาที่ ถือ เป นขั้นตอนแรกของการจั ดการ
ผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชือ่ มัน่ แก
ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
• สงเสริม ความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรื อ
จัดการผลประโยชนทับ ซอ น จะสะทอ นถึง ความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพ ของเจ าหนาที่ และ
องคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบ
และนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรือ่ ง
สวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่ง
ตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจใน
การเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูล เกี่ยวกับ ผลประโยชนทั บซอนที่เ จาหนาที่เปดเผย เพื่อ มิใหมีผู นําไปใช
ในทางที่ผิด
- ให เ จ า หนา ที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจั ดการ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่
จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํา งาน เป นวิธีก ารกวางๆไม จํ ากั ดอยูกั บ รายละเอี ยดขอ กฎหมายที่ เ กี่ ยวขอ ง
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอน สําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา

๑๐

๓) ใหก ารศึก ษาแก เจ าหนาที่และผู บริ หารระดับตางๆรวมถึง เผยแพร นโยบายการจั ดการ
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นใน
การจัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํ างานของหนวยงาน มี จุดใดบ างที่เ สี่ยงตอ การเกิ ด
ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให
เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ
สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็น
จีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุป
สงคม ากกวาอุ ปทาน การกระจายงบราชการ การปรั บ การลงโทษการให เงิ น/สิ่ ง ของสนับสนุนชวยเหลื อ ผู
เดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคป ระกอบประการหนึ่ง ในการจั ดการผลประโยชนทับ ซ อ นก็คือ ความตระหนัก ของ
ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้น
กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือ
แบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตัง้ แต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย

๑๑

และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตอ งรูว ธิ จี ดั การ
ผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการให ความรู คื อ สร างความเขา ใจวา อะไรคือ ผลประโยชนทั บ ซ อ น
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิ ดชอบในการปฏิบั ติตามนโยบายของผู มีตําแหนง หนาที่ตางกัน ควรใหเ อกสารบรรยายพรอ มตัวอยางที่
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวม
ทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ
ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่
มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใส
จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูใน
ตําแหนง ระดับบริ หาร ซึ่ง ตองแสดงภาวะผู นํา สนับ สนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให
เจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับ
ซอนหรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวา
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ
ลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ
สามารถจัดการกั บผลประโยชนทับ ซอ นไดดีเพี ยงใด ถาผูมี สวนไดเ สียรับ รูเ ปนตรงกั นขามผลเสี ยที่ เกิ ดขึ้นก็
เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา
หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมใน
การระบุจุ ดเสี่ยงและรวมกั นพั ฒนากลไกปอ งกั นแกไขป ญหา ขอรับ ฟง ความเห็นตอ รางนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทํา
ใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกัน
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคก รภาครัฐตองทําให การตัดสิ นใจทุกขั้นตอนโปรงใสและ
ตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม
ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึง

๑๒

สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรี ยนรู เชนนี้ยัง เปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุ งมั่นในการจั ดการ
ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุ มจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัย
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม
(integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
• ผูเปดเผยผลประโยชน
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม
รับผิ ดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เ หมาะสม คือ เมื่อ เกิดการทํ าผิ ดที่ร ายแรงหรื อเปนปญ หาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก
แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกงและ
การกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหา
สําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
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บทที่ ๒
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน
------------------------------1. แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา 100 แหง กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
1) การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)
- กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐบุคคลนั้นๆ จะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คูสมรส บุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆ บาง
- ในขณะที่ตนเองอยูในสถานะของเอกชนที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการ
เป นคูสั ญญากับ รั ฐ การรับ สั มปทานจากรัฐ หรือ การเปนกรรมการผู จั ดการ การถือ หุ นหรือ การเปนหุ นส วน
ผูจัดการ หรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตางๆ ของคูสมรส
รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของ
2) การปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ
- เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนง เชน ตําแหนง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี ผู บ ริ ห ารองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐตองไมดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล
กับประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไวในมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
- คูสมรสของเจาหนาที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตได
หามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวดวย
3) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ยังไมถึง 2 ป)
- กฎหมายประกอบรั ฐธรรมนูญ วาดวยการป องกันและปราบปรามการทุจ ริต ตามมาตรา 100 ได
บัญ ญัติหามเจาหนาที่ของรัฐ มิใหดําเนินกิ จการที่เ ปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุ คคลและประโยชน
สวนรวม โดยห ามดําเนินกิ จการนั้นตอไปอี ก เป นเวลา 2 ป นับ แตเจ าหนาที่ ของรัฐ ผูนั้นไดพนจากตําแหนง
เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆ แลว ทั้งนี้ ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐดวย
2.กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ ทานควรพิจารณาตอบคําถาม 3 ขอ นี้ เพื่อใชในการตัดสินใจ
วาจะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ คือ
1) เราควรรับหรือไม ตามหลัก การทางจริยธรรม แมวาเราไม ควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไม
สามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมที่จะรับอยางยิ่ง ดังนี้
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- ถาเปนการใหเงิน ทานตองปฏิเสธ ไม วา จะเปนโอกาสใดๆ หรื อการรั บเงินสดหรือ สิ่ง ใดๆ ที่ สามารถ
เปลี่ยนเปนเงิ นได เชน หุน พั นธบัตรหรือ ล็ อตเตอรี่ ฯลฯ ลวนเขาขายการรับ สินบน และเป นการฝาฝนประมวล
จริยธรรมขาราชการพลเรือนทั้งสิ้น
- ทั้งนี้ หากไดรับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
พิจารณาวาทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเรา และการเสนอของดังกลาวนั้นมีผลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจารณา บนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยูบนพื้นฐานวา การ
กระทํา และการตัดสิ นใจใดๆ จะตองกระทํา ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมี ส วนไดส วนเสี ยในการ
ใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่นๆ ทําใหสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาชนมี
ตอรัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม : ควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
-ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็ก แตก็ถือวา ของขวัญนั้นๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคาเทาใด
-ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่ อเทีย บกับราคาตลาด มี คา นอยกวา 3,000 บาท ไม ตอง
รายงาน หรืออาจเก็บเปนของตนเองได ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.
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-ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่ อเที ย บกับ ราคาตลาดมี คา เกิ น 3,000 บาท ตอ งรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
-ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง 3,000-15,000 บาท และเจ าหนาที่ มี
ความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดย หัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคน
นั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
-ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงาน ขณะดํารงตําแหนงเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน
-ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของขวัญและหรือผลประโยชนที่ ไดรับจาก ผูใหคนเดียวกัน กลุ ม
เดียวกัน หรือผูใหมีความสัม พันธกั นหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมี คามากกวา 3,000 บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
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-ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการ แมจะตางคนตาง
กลุม เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่ อรวมกันแล วมีคามากกวา 3,000 บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
-ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับการเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนและ
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะ
ไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
- เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได ตองปฏิเสธไมรับ ไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
- ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน 3,000 บาท
- หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000-15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
- หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวา จะใชประโยชนอยางไร
๓. กรณีตองเผชิญกับสถานการณที่เอื้อตอการทําธุรกิจกับตนเอง
ควรดําเนินการดังนี้
ปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ ยึดมั่นความถูกตองและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไมยอมโอนออน
ผอนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชนใดๆ ใหกับริษัทรายใดรายหนึ่ง แตใหยึดการดําเนินการตามขั้นตอนของ
กฏหมายระเบียบทีเ่ กี่ยวของในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อยางรอบคอบและเครงครัด และหลีกเลี่ยงการ
กระทําใดๆก็ตามทีเ่ ขาขายการใชอํานาจหนาที่ในทุกตําแหนงหาประโยชนใหกับธุรกิจขอครอบครัวพวกพอง ซึง่
เปนการใชอํานาจที่ไมสุจริต หรือเอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอน
๔. โทษของการมีผลประโยชนทับซอน
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรม ที่พรอมฝาฝน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการ ยอมสงผลใหถูกลโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล
ออก ขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการ
รับสิ นบน ฉอ ฉลทุจ ริต และสามารถพิ สูจ นไดวา ขาราชการและหรือ เจาหนาที่ ภาครั ฐนั้นๆรับ ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวน
เกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
ตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
หมวด ๔ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของ
รัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตาม
กฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออก โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามแนวทางหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติกําหนด

๑๖

บทที่ ๓
กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทบั ซอน
------------------------------๓.1 กฎหมายเกีย่ วกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย
1) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 100, 103/1
มาตรา 100 ไดบัญญัติหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน
บุคคลและประโยชนสวนรวม โดยหามดําเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา 2 ป นับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นได
พนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ ในตําแหนงนั้นๆ แล ว ทั้ ง นี้ ได ห า มการดํา เนิ น กิ จ การของคู ส มรสของ
เจ า หน า ที่ ข องรัฐดวย
มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือ กฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา 103/1 บรรดาความผิ ดที่ บั ญ ญัติไวในหมวดนี้ให ถือ เปนความผิดฐานทุ จ ริตตอหนาที่ ห รื อ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
บทกําหนดโทษ
มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง
ระวางโทษ จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย
ในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
2) ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3) ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการปองกัน
ปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัตริ าชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ขอ 3 (3) ขอ 5(1), (2),
(3), (4) ขอ 6(1), (2), (3) ขอ 7(4), (5) ขอ 8(5) ขอ 9(1) เปนตน
๓.2 สํ า นัก งาน ก.พ. ไดนิย าม ความขัด แยง กั นระหวางผลประโยชนส วนตนและผลประโยชนส วนรวม
(Conflict of Interest: COI) หมายถึง สถานการณห รือ การกระทํ าที่ บุคคลไมวาจะเปนนัก การเมือ ง
ขาราชการ พนักงานบริษัทหรือผูบริ หาร มีผลประโยชนสวนตัวมากจนมี ผลตอการตัดสินใจ หรือมีผลตอการ
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหนาที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยูและสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม
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บทที่ ๔
ตัวอยางเรือ่ งการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
---------------------------------------การกระทําที่อยูในขายการขัดกันระหวางผลประโยชนทับซอน ไดแก
๑. รับผลประโยชน (Accepting Benefits)
คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมา เสียภาษี หรือเปน
เจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน
๒. ใชอิทธิพล (Influence Peddling)
เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิ ท ธิ พ ลในตํา แหน ง หน า ที่ เ พื่ อ ส ง ผลที่ เปนคุณแกฝายใด ฝายหนึง่
อยางไมเปนธรรม
๓. ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนสวนตน (Using employer’s property for private
advantage)
ไดแก การใชรถราชการ หรือใชคอมพิวเตอรของราชการทํางานสวนตัว เปนตน
๔. ใชขอมูลลับของราชการ (Using confidential information)
เชน รูวาราชการจะตัดถนน แลวรีบชิงไปซื้อที่ดินดักหนาไวกอน
๕. รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)
ไดแก การเปดบริษทั หากินซอนบริษัทที่ตนเองทํางาน เชน เปนพนักงานขายแอบเอาสินคาตัวเองมาขายแขง
หรือเชนนักบัญชีที่รบั งานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหราชการ
๖. ทํางานหลังออกจากตําแหนง (Post Employment)
เปนการไปทํางานใหผูอื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลทีเ่ ดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน
โดยไมชอบธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปชวยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ประเภทของผลประโยชนทับซอน
 การใชตําแหนงไปดําเนินการเพื่อประโยชนทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
 ใชตําแหนงไปชวยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
 การรับผลประโยชนโดยตรง
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชนโดยใชตําแหนงหนาทีก่ ารงาน
 การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
 การนําขอมูลอันเปนความลับของหนวยงานมาใชประโยชนสวนตัว
 การทํางานอีกแหงหนึง่ ที่ขัดแยงกับแหงเดิม

๑๘

 ผลประโยชนทับซอนจากการเปลี่ยนสถานทีท่ ํางาน
 การปดบังความผิด
ตัวอยางประโยชนทับซอน
 หาประโยชนใหตนเอง
 รับประโยชนจากตําแหนงหนาที่
 ใชอิทธิพลเรียกผลตอบแทน
 ใชทรัพยสินของนายจางเพื่อประโยชนของตน
 ใชขอมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชนของตนเองและพวกพอง
 รับงานนอก แลวสงผลเสียใหงานในหนาที่
 ทํางานหลังออกจากตําแหนงและเอื้อประโยชนตอบริษัท
 การให้ ของขวัญ ของกํานัล เพือหวังความก้ าวหน้ า
 ใหทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกวาลูกคารายอื่น
 ชวยใหญาติมิตรทํางานในหนวยที่ตนมีอํานาจ
 ชื้อขายตําแหนง จายผลประโยชน เพื่อความเจริญกาวหนาของตน
รูปแบบของประโยชนทับซอน
 การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting Benefit)
 การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเปนคูส ญ
ั ญา
 การทํางานหลังเกษียณ (Post-employment)
 การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
 การใชขอมูลภายใน (Inside information)
 การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนในทางการเมือง (Pork-barreling)
การรับประโยชนตางๆ
 การรับของขวัญจากบริษัทตางๆ
 บริษัทสนับสนุนคาเดินทางไปดูงานตางประเทศ
 หนวยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจทีเ่ ปนลูกคาของหนวยงาน
 ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอื่นใดจากการจัดชื้อจัดจาง
 การที่คณะกรรมการกูเงินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล
 การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่นองหรือคนที่คุนเคยเขาทํางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกํากับดูแลอยู
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ประโยชนอันคํานวณเปนเงินได
 การปลดหนีห้ รือการลดหนี้ใหเปลา
 การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย
 การเขาค้ําประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม
 การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน
 การขาย การใหเชาชื้อทรัพยสิน เกินมูลคาทีเ่ ปนจริงตามที่ปรากฎเห็นในทองตลาด
 การใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
 การใหใชบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาใชบริการนอยกวาที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
 การใหสวนลดในสินคา หรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยการใหสวนลดมากกวาที่ใหกบั บุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
 การใหเดินทาง หรือขนสงบุคคล หรือสิ่งของโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาบุคคลอื่น
โดยปกติทางการคา
 การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ใหโดยไมคิดคาใชจาย หรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิดกับ
บุคคลอื่น โดยปกติทางการคา
ขาราชการประจํา กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจทีเ่ บียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
 การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานทีม่ ีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามันดวย
 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาทีป่ ระจํา
 การใชสิทธิในการเบิกจายยาใหแกญาติแลวนํายาไปใชทคี่ ลินิกสวนตัว
 การรับประโยชนจากระบบการล็อกบัตรคิวใหแกเจาหนาที่หรือญาติเจาหนาที่ในหนวยงาน
บทสรุปแนวทางปองกันและแกไขปญหาผลประโยชนทับซอน
ความขัดแยง และบทบาท หมายความวา บุคคลดํารงตําแหนงที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแยงกั น
เชน นายสมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่ง
ดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้
ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด(เชน การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการ
สอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลาง มิไดชวยเหลือ บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน)
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กระนั้นก็ตาม การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณ
ลอแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนําใหเกิดการกระทําเกิดผลประโยชนทับซอน จะตองถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการ
เปน ผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา และ งดออกเสียง เชน ในกรณี
ที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เขาทํางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือกดวยนัน้
ซึ่งในสถานการณ เชนนี้ สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบคัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจาก
การเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูงเคลื่อนยายผลประโยชนสวนตัวที่ทับ
ซอนอยูใหออกไป เพื่อใหตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกลาวนี้เปนการปด
ชอ งทางมิ ใหเ อื้อ อํ านวยตอการเกิ ดป ญ หาผลประโยชนทั บ ซอ น จึง เปนวิธีที่ ดีที่สุ ดวิธีหนึ่ง ในการจัดการกั บ
ผลประโยชนทับซอน เชน จากกรณีตัวอยางในขอสอง สมชาย สามารถแกปญหาผลประโยชนทับซอนได โดย
การขอรองใหบุตรสาวของตนถอนตัว ออกจากการสอบ เพื่อใหสมชายสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะกรรมการ
สอบคัดเลือก
มาตรการในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรการคัดสรรคนดีเขาสูตําแหนงทางการเมือง
การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
การเพิ่มระบบและองคการตรวจสอบการใชอํานาจ
การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
การกําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในตําแหนง
การมีประมวลจริยธรรมและการหามผลประโยชนทบั ซอน
การแสดงบัญชีทรัพยและหนี้สนิ
การใชหลักโปรงใสในการใชอํานาจ
แนวทางการปฏิบัติตนของเจาหนาที่ของรัฐ
หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปรงใส
หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุมคา
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หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการปองกันและปราบปราม
การทุจริต หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ธรรมาภิบาล จะมีคําวา integrity คานิยมของขาราชการ I am ready
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกตอง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทํางาน (บริการ/แกไขปญหา ปชช)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รูทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุงเนนประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบตอผลงาน ประชาชน
D = Democracy มีใจ/การกระทําเปน ประชาธิปไตย (มีสวนรวม โปรงใส)
Y = Yield มีผลงาน มุง เนนผลงาน เพื่อประโยชนสุข ของประชาชน

------------------------------------
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ภาคผนวก
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