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การดาเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรและบริหำร
จัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรศึกษำระดับประถมศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในพื้นที่ อำเจอ 3 อำเภอ
ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอกัลยำณิวัฒนำ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น
ให้แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้ปฏิบัติงำนและดำเนินกำรที่อำจส่งผลกระทบต่อบุคลำกร ต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภำยในและภำยนอก ต่อสังคมและประเทศชำติ ซึ่งอำจมีสำเหตุ มำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ หรือละเว้น
กำรปฏิบัติหน้ ำที่โดยมิช อบ หรือ ได้ใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โ ดยชอบ ด้ว ย
กฎหมำย รวมทั้งปัญหำกำรทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นปัญหำของสังคมไทย มำยำวนำน ทั้งนี้ คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่ว น
รำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ กำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้ เกิด
กำรทุจริตได้
สำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 หน่ว ยงำนในสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ กษำขั้ น พื้น ฐำน กระทรวงศึก ษำธิ กำร ได้ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญในกำรปฏิบัติ งำนและกำรดำเนินกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติ หน้ำที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อ
แสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย ได้ดำเนินกำรจัดทำวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนอันอำจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำน จัดทำมำตรกำร กลไก ระบบ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงำนและ
คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน ต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
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บทที่ 1
บทนา
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ขัดกัน หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติหน้ำที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือ
เป็นควำมผิดเชิงจริยธรรมและเป็นควำมผิ ดขั้นแรกที่จะนำไปสู่กำรทุจริตสำนักงำน ก.พ. ได้นิยำมควำมขัดแย้งกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมำยถึง สถำนกำรณ์หรือกำร
กระทำที่บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมืองข้ำรำชกำร พนักงำน บริษัท หรือผู้บริกำรมีผลประโยชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อ
กำรตัดสิ น ใจ หรือกำรปฏิบัติห น้ำที่ ในตำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิ ดชอบอยู่ และส่ งผลกระทบต่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
หรือพวกพ้องมำกกว่ำประโยชน์ส่วนรวมซึ่งกำร กระทำดังกล่ำวจะเกิดขึ้นอย่ำงรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและ ไม่เจตนำใน
รูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำง กำรกระทำดังกล่ำวมีให้
พบเห็นได้มำกในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักได้
ส่งผลเสียหำยให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติ ก่อให้เกิดกำรกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยำบรรณของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้อง
คำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่ทำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็น
หลัก
ความขัดแย้ง (Conflict)
หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุกำรณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สำมำรถตัดสินใจกระทำอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง ควำมขัดแย้งอำจเกิดขึ้นได้จำกควำมไม่ลงรอยกันในเรื่องควำมคิดแนวทำงปฏิบัติหรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interest)
หมำยถึง ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ำมีคุณค่ำที่จะสนองตอบควำมต้องกำรของตนเองหรือของกลุ่ม
ที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรำมีพฤติกรรมต่ำงๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรทั้งหลำย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
หมำยถึง สิ่งใดก็ตำมที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะยังหมำยถึง
หลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิกในสังคม
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พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์
ส่วนตนเสมอ ตัวอย่ำงพฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้ำข่ำยควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม ที่ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หำประโยชน์ให้ตนเอง หรือ กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อำนำจหน้ำที่ทำให้เครือ
ญำติหรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน
๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนเกี่ยวกับกำรงำนบุคคลรับเรื่อง
โอน ย้ำย สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก แล้วรับของกำนัลจำกเขำเหล่ำนั้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำย
หนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของรำชกำรทำงำน
ส่วนตัว
๕. ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เป็นกำรทำข้อมูลลั บขอทำงรำชกำรไม่ เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น
ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำไปเปิดเผยให้ญำติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหำประโยชน์จำกข้อมูล
เหล่ำนั้น
๖. กำรทำงำนพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษำหรือตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองทำงำนอยู่
๗. กำรทำงำนหลังเกษียณ คือกำรทำงำนกับผู้อื่นหลังออกจำกที่ทำงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้หรืออิทธิพลจำกที่
เคยปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interests)
๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนและ
เป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำทหน้ำที่ทั้งสอง
ออกจำกกันได้อำจทำให้ทำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรื อผิดกฎหมำย ปกติหน่วยงำนมัก
มีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนที่มี
กำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถทำงำนบำงอย่ำงที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำ
นี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรทำบทบำทหน้ำที่ใน
หน่วยงำนหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจนำมำใช้ประโยชน์แก่กำรทำบทบำทหน้ำที่ให้แก่อีกหน่วยงำน
หนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้ำนำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมลำเอียง/อคติต่อคนบำงกลุ่ม ควรถือว่ำหน้ำที่
ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน นั่นคือ กำรตัดสินใจทำหน้ำที่ต้อง
เป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ ทับซ้อนก็สำมำรถนำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์ สำธำรณะ กำรทำเพื่อผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่ห ลักเจ้ำหน้ำที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คำแนะนำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกผิดไป
ตำมข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศำสนำอำชีพ กำรเมือง วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำม
กฎหมำยเท่ำนั้นแต่ต้องมีจริยธรรม
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๒. สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำรแสวงหำ
เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบและมีควำมพร้อมรับผิดมีวิธีกำรต่ำงๆ เช่น จดทะเบียน
ผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนกำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำร
อย่ำงเปิดเผยทั่วหน้ำ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำรจัดกำรต้องอำศัยข้อมูล
นำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กร ฝ่ ำยบริห ำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและนโยบำยและเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำม
รับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
มำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย
๔. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจในเวลำที่
มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซึ่งต้องอำศัยวิธีกำร ดังนี้
4.1 ให้ ข้ อ แนะน ำและกำรฝึ ก อบรมเจ้ ำ หน้ ำ ที่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ กฎเกณ ฑ์ แ ละ
กำรปฏิบัติ รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
4.2 ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจในกำร
เปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน
4.3 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทำงที่ผิด
4.4 ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ น เ พื่ อ ใ ห้ รู้ สึ ก เ ป็ น เ จ้ ำ ข อ ง แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ใ น เ ว ล ำ เ ดี ย ว กั น ก็ ต้ อ ง ส ร้ ำ ง ร ะ บ บ โ ด ย ก ำ ร พั ฒ น ำ
ในเรื่องต่อไปนี้
4.4.1 มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริยธรรม
4.4.2 กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
4.4.3 กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก
4.4.4 วิธีกำรจั ดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิ ดของตนเองที่
จะต้องทำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบกำรทำงำนนี้เป็นวิธีกำรกว้ำงๆ ไม่จำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำไปพัฒนำ
เป็นรูปแบบ กำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ ๖ ขั้นตอนสำหรับกำรพัฒนำและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำงๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนให้
ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
๕. สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริกำรผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ำเสมอ
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รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ กำรระบุว่ำในกำรทำงำนของหน่วยงำน มีจุดใดบ้ำงที่เสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง
- เป้ ำหมำยส ำคั ญคื อ องค์กรต้อ งรู้ ว่ำ อะไรคือ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นที่ เป็ นไปได้ เพื่ อป้ องกัน ไม่ ให้ เกิ ดผล
ประโยชน์ทับซ้อน ที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนสำคัญ เพรำะจะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้เจ้ำหน้ำที่รู้สึก
เป็นเจ้ำของและร่วมมือกับนโยบำย
- ตัว อย่ ำงของผลประโยชน์ ส่ ว นตน เช่น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจส่ ว นตัว /
ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชำติพันธุ์ ศำสนำ ฯลฯ) ควำมสัมพันธ์กับ พรรคกำรเมือง กำร
ทำงำนเสริม ควำมเป็นอริ/กำรแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอย่ำงของจุดเสี่ยง เช่น กำรปฏิบัติสัมพันธ์กับภำคเอกชน กำรทำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงกำรตรวจตรำเพื่อ
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรทำงำนหรืออุปกรณ์ในภำคธุรกิจ กำรออกใบอนุญำต กำรให้บริกำรที่อุปสงค์มำกกว่ำ
อุปทำน กำรกระจำย งบรำชกำร กำรปรับปรุงกำรลงโทษ กำรให้เงิน/สิ่งของ
- กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจำรณำนิยำมและข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ ป ระกอบประกำรหนึ่ ง ในกำรจั ดกำรผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นก็ คื อ ควำมตระหนั ก ของผู้ บ ริ ห ำรและ
เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละคน
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดกำรต้องแยกให้ชัดระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กรและควำมรับผิดชอบ
ของสมำชิกในองค์กร และยังต้องทำให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
- รู้ได้ว่ำเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ใช้เพื่อกำรจัดกำร
- ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ใน
องค์กร เอกชนที่มำทำสัญญำ อำสำสมัคร หัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร กำรให้ควำมรู้จะเริ่มตั้งแต่กำร
ปฐมนิเทศ และมีอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงทำงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึงนโยบำยและข้อมูลที่จะช่วยให้พวก
เขำสำมำรถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหำรเองก็ต้องรู้วิธีจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้คือ สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใด
เกิดขึ้นบ่อย ในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบำย รวมถึงควำมแตกต่ำงของควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำม
นโยบำยของผู้มีตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรยำยพร้อมตัวอย่ำงที่ชัดเจนสำหรับกำรระบุและจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็น จุดเสี่ยงมำกๆ เช่น กำรติดต่อกำรร่วมทำงำนกับภำคเอกชน กำรแลกเปลี่ยน
บุคลำกรกับภำคเอกชน กำรลดขั้นตอนและกระจำยอำนำจควำมสัมพันธ์กับกิจกรรมทำงกำรเมือง เป็นต้น
- นอกจำกกำรให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและเอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพจะมีส่วนอย่ำงสำคัญในกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและควำมเอำใจใส่จะช่วยใน
กำรแสวงหำจุดเสี่ยงและพัฒนำวิธีกำรป้องกันปัญหำที่เกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับ
บริ ห ำร ซึ่งต้ องแสดงภำวะผู้ น ำ สนั บ สนุ น นโยบำยและกระบวนกำรอย่ำงแข็ง ขั น สนับ สนุน ให้ เ จ้ำหน้ำที่ เปิด เผย
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ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน และให้ ควำมช่ว ยเหลื อแก้ไข ผู้ บริหำรมีควำมส ำคัญ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มักจะคำนึงถึงสิ่ งที่
ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ
- ผู้บริหำรต้อง (๑) พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมีปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ (๒)
ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สำธำรณะและพิจำรณำว่ำอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในกำร
จัดกำรหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจำรณำปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่งหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสำคัญคือ ภำพลั กษณ์ขององค์กรในกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจำกไม่สำมำรถจัดกำรกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ำม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ำยไม่แพ้กัน
- กำรทำงำนกับองค์กรภำยนอกไม่ว่ำเป็นเอ็นจีโอหรือภำคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับ
ซ้อนก่อน และพัฒนำวิธีป้องกัน ไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำยใน หรือโอกำสกำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อผลประโยชน์ และต้อง
แจ้งแก่องค์กรภำยนอกให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้ อนและผลที่ตำมมำ หำกไม่ปฏิบัติตำมนโยบำย
เช่น ยกเลิกสัญญำ หรือดำเนินกำรตำมกฎหมำย บำงองค์กรภำครัฐจะอำศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสำรเกี่ยวกับหน้ำที่
และควำมพร้อมรับผิดที่ผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญำด้วย
- นอกจำกนี้ ควรสื่อสำรแบบสองทำงกับองค์กรภำยนอก อำจใช้วิธีต่ำงๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในกำรระบุจุด
เสี่ยงและร่วมกันพัฒนำกลไกป้องกันแก้ไขปัญหำ ขอรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกกำรแสวงหำและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่ำนี้จะทำให้ได้นโยบำยที่สอดคล้อง
ควำมคำดหวังสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในกำรร่วมกันจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มี
ส่วนได้เสียนี้องค์กรภำครัฐต้องทำให้กำรตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ำเสมอ โดยสอบถำมข้อมูลจำกผู้ใช้
ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภำพกำรทำงำนรวมถึงสภำพสังคม เศรษฐกิจที่
เปลี่ ยนแปลง อีกทั้งยั งสร้ำงควำมรู้สึ กเป็ นเจ้ำของและควำมร่ว มมือ นอกจำกนี้ยังอำจเรียนรู้จำกองค์กรอื่นๆ กำร
แสวงหำกำรเรี ยนรู้เช่น นี้ยั งเป็น กำรสื่อสำรว่ำองค์กรมีควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้ว ย กำร
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมำตรกำรและผลกำรทบทวนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติให้เข้ำใจ และปรับเปลี่ยนกำรทำงำนให้สอดคล้องกันโดยอำจพัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนำทักษะและกำร
ให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่
บทบาทสาคัญของการบริหารจัดการ
- ผู้บริหำรระดับล่ำงมีบทบำทสำคัญต่อกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะช่วยให้เกิดควำมตระหนักรู้ของ
องค์กรและให้เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคในกำรรำยงำนของผู้เปิดเผย ผู้อำนวยกำรจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดกำรกับกำร
ร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกำรตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงำน บทบำทสำคัญที่สุดที่ได้จำก
กำรวิจัย คือ กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรต่อกำรรำยงำนสัมพันธภำพระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ หลังจำกรำยงำนกำร
กระทำผิดและภำวะผู้นำเรื่องสำคัญมำกในกำรสร้ำงบรรยำกำศในที่ทำงำน ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถคำดกำรณ์กำร
ตอบสนองของข้ำรำชกำรและผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบต่ำงๆ ผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ต้องไม่คุกคำมหรือทำให้ผู้
เปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะกลำยเป็นเหยื่อ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษำควำมเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่
เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในกำรเปิดเผย ให้ควำมเชื่อมั่นว่ำข้อมูลที่ได้จะเป็นควำมลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกำรลดแรง
ต่อต้ำนหำกสิ่งที่เปิดเผยบำงส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้ำไปจัดกำรโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยำทำง
ลบและป้องกันผู้ต่อต่ำนเท่ำที่จะทำได้บทบำทอื่นๆ คือ

ห น้ า | 9

- ลดควำมเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทำงที่เหมำะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อจัดกำรกับสิ่งที่จะเกิดจำกกำรเปิดเผย
- พัฒนำโครงสร้ำงผู้นำแก่ลูกน้องที่ทำงำน ขณะมีกำรตรวจสอบ
- ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่ำได้รับกำร
สนับสนุนและป้องกันพยำนที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยที่เป็นหลักฐำน
- ให้เวลำและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
-ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถจัดกำรกับบุคคลที่ต่อต้ำนกำรเปิดเผย และเจ้ำหน้ำที่โดยให้คำปรึกษำแนะนำลูกน้อง
ไม่ให้ ทำผิ ดและตื่น ตัว ต่อกำรรั บ รู้ ต่อกำรกระทำผิ ด กำรคดโกงและทุจริตที่อำจเกิ ดขึ้นและตรวจสอบข้อมูล อย่ำ ง
ระมัดระวัง ต้องแสดงบทบำทอย่ำงยุติธรรม เป็นกลำง ไม่เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมำไม่ว่ำจะยำกเพียงไร
ผู้ บ ริ ห ำรต้ องท ำให้ ผู้ เปิ ด เผยมั่ น ใจ ตั้ง แต่ แรกในขณะรำยงำนว่ ำจะได้ รั บ กำรปฏิบั ติ อย่ ำ งเป็ น ควำมลั บ เชื่ อมั่ น ใน
กระบวนกำรเปิดเผยและผลทีเกิดจำกกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสำรที่สมบูรณ์ หำกมีกำร
รำยงำนด้วยวำจำจะต้องสรุปรำยละเอียดเป็นเอกสำร ผู้บริหำรจะต้องระงับไม่ให้กำรกระทำใดๆ ของตนเข้ำไปก้ำวก่ำย
มีอิท ธิพลต่อกำรตรวจสอบหรื อทำให้ ผู้ อื่น รั บ รู้ ได้ว่ ำทำเพื่อ ประโยชน์ส่ ว นตน หรือท ำให้ รับ รู้ได้ ว่ำอิ ทธิพ ลต่อ กำร
ตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
- จัดทำแผนพัฒนำและโครงกำรระบุหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำร เพื่อให้ตระหนักในควำมสำคัญและ
ผลักดันให้
เกิดทัศนคติทำงบวกต่อกำรเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบำยว่ำทำไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้ำรำชกำร
เปิดเผยกำรกระทำผิด
- จัดให้มีกำรฝึกอบรม/พัฒนำ กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ ข้ำรำชกำรหรือ
เมื่อข้ำรำชกำรได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ำ/ผู้บริหำรรวมทั้งต้องได้รับกำรฝึกอบรมทักษะเฉพำะในกำรรับข้อร้องเรียน
กำรรำยงำน กำรเปิดเผย และจัดกำรกับกำรเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยำน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน่วยงำนควรสร้ำงกลไกในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบำยและกระบวนกำร
เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มำกเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้ำเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรบริหำรที่ไม่เป็นธรรมหรือ
คดโกงและกำรทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดกำรรำยงำนและกำรรับรู้ที่ผิดพลำดให้คำปรึกษำกำรเปิดเผย
พฤติกรรมกำรกระทำผิดที่เหมำะสม และปกป้องกำรต่อต้ำนที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้ำงกำรรำยงำน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ ควรเหมำะสมกับโครงสร้ำงธรรมชำติและขนำด
ขององค์กร
- นโยบำยโครงสร้ำงและกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะต้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมกับ
ผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทที่ ๒
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ให้ผู้อำนวยกำรกลุ่มหรือหัวหน้ำงำนมีหน้ำที่ควบคุม ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำมคู่มืออย่ำงเคร่งครัด
๒. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่อำศัย ตำแหน่งหน้ำที่ แสวงหำประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๓. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่อำศัย โอกำสในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่
ตนเองและผู้อื่น
๔. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่เป็นกำรให้ของขวัญ ของกำนัล หรือจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็น ตัวเงิน
และประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้ได้มำซึ่งกำรบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
๕. เจ้ำหน้ำที่ต้องไม่ดำเนินกำรใดๆ ที่เป็นกำรช่วยเหลือญำติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับกำรบรรจุ แต่งตั้ง ใน
ตำแหน่งงำนใดๆ
๖. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่นำทรัพย์ใดๆ ของทำงรำชกำร ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๗. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ใช้เวลำทำกำรของรำชกำร ปฏิบัติงำนอื่นที่มิใช่งำนรำชกำร
๘. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ใช้ข้อมูลทำงลับของทำงรำชกำร เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว
หรือคนรู้จัก
๙. ห้ำมเจ้ำหน้ำที่กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างบทบาท
“ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict of roles) หมำยควำมว่ำ บุคคลดำรงตำแหน่งที่มีบทบำทสอง
บทบำทขัดแย้งกัน เช่น นำยสมจิตรเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำทำงำน โดยที่บุตรสำวของนำยสมจิตรเป็น
ผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่ำเกิด “กำรดำรงตำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน”
แต่ในกรณีนี้ถือว่ำยังมิได้นำไปสู่กำรกระทำควำมผิดแต่ประกำรใด เช่น กำรสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมี
กำรสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นำยสมชำยสำมำรถวำงตัวเป็นกลำงมิได้ช่วยเหลือบุตรสำวของตนแต่ ประกำรใด เป็นต้นถ้ำ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่ำงสมบูรณ์จำกกำรเป็นผู้มีส่วนในกำรตัดสินใจ งดแสดงควำมคิดเห็น ละ
เว้นจำกกำรให้คำปรึกษำ และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมจิตรเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรเข้ำ
ทำงำนโดยมีบุตรสำวของตนสมัครเข้ำร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถำนกำรณ์เช่นนี้ สมจิตรจะต้องลำออกจำกกำร
เป็นกรรมกำรสอบคัดเลือก เพื่อเป็นกำรถอนตัวออกจำกกำรเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอย่ำงสูงมำตรกำรของรัฐในกำรป้องกันควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
๑. กำหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ำมของรัฐ
๒. กำรเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสำธำรณะ
๓. กำรกำหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
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ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่ำสูงเกินควำมเหมำะสมและได้มำ
โดยมิชอบ
2. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้ำที่กำรทำงำน โดยมีเรื่องของกำรเงินและกำรเมืองเข้ำมำเกี่ยวข้อง
เช่น กำรลงคะแนนเสียงของข้ำรำชกำรเพื่อออกกฎหมำยหรือกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
3. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่พึงทำงำนในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในภำคธุรกิจ หลังพ้นตำแหน่งรำชกำรเป็นกำรป้องกัน
มิให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำงรำชกำรนำข้อมูลลับภำยในหน่วยงำนรำชกำรที่ทรำบไปใช้ประโยชน์หลังออกจำกตำแหน่งแล้ว
และป้องกันกำรใช้สิทธิพิเศษในกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำร ในฐำนะที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงำนรำชกำร
มำแล้ว
หลักการ 4 ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ป้องกันผลประโยชน์สำธำรณะ
2. สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด
3. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง
4. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางาน มี 6 ขัน้ ตอน
ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
ขั้นตอนที่ 3 ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริห ำรระดับต่ำงๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบำยกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำร
จัดกำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ำเสมอรำยละเอียดในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำร
บริหำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
2) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม
3) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง
4) ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
5) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย
6) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย
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บทที่ ๓
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ำที่
ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(3) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจหรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ดำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรส
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสองโดยให้ถือว่ำกำรดำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรดำเนินกิจกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มาตรา 102 บทบัญญัติมำตรำ 100 มิให้นำมำใช้บังคับกับกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่ง
หน่ ว ยงำนที่มีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม หรื อตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัด มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่หน่วยงำน
ของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วมทุน
มาตรา 103 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับ กับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
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มำตรำ 103/1 บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือควำมผิด
ต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย

บทลงโทษ
มาตรา 122 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ 100 มำตรำ 101 หรือมำตรำ 103 ต้องระวำง
โทษ จำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับกรณีควำมผิดตำมมำตรำ 100 วรรคสำม หำก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในกำรที่คู่สมรสของตนดำเนินกำรตำมมำตรำ 100 วรรคหนึ่ง
ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ง ชาติ เรื่ อง หลัก เกณฑ์การรั บ ทรั พ ย์สิน หรื อ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์และ
จำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดยธรรมจรรยำไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกำศนี้ “กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือมำรดำ
เดียวกัน ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิงกำรรับ
บริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมที่กำหนดไว้ในประกำศนี้
ข้อ 5 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ดังต่อไปนี้
(๑) รั บ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดจำกญำติซึ่ งให้ โ ดยเสน่ห ำตำมจำนวนที่ เหมำะสมตำม
ฐำนำนุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับจำกแต่
ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุ เป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็วหำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
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ข้อ 7 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไ ม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำมำกกว่ำ
ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 5 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี มิตรภำพ
หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็ นหัวหน้ ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำน สถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สำมำรถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผลควำม
จำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหน่วยงำนหรือสถำบันหรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัด มีคำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ใน
กรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำนที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็วเมื่อได้ดำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้ว ให้ ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวเลย
ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็น
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือเป็น
กรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำนของรัฐให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นต่อผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ
หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำเนินกำรตำม
ควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นเป็นสมำชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมประกำศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับ ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น เจ้ ำหน้ำที่ของรัฐ มำแล้ วไม่ถึงสองปีด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรต้องแยกเรื่องส่ วนตัว ออกจำก
ตำแหน่งหน้ำที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน โดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้
(๑) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นญำติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่ำงจำก
บุคคลอื่น เพรำะควำมชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิ น บุคลำกร บริกำรหรือสิ่งอำนวย ควำมสะดวกของทำง
รำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำต โดยชอบด้วยกฎหมำย
(๓) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดควำม
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ของหน้ำที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีควำมเคลือบ
แคลงหรือสงสัยให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น ยุติกำรกระทำดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำ หัวหน้ำส่วนรำชกำรแ ละ
คณะกรรมกำร จริยธรรมพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประกำรใด แล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น
(๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อื่น ในรำชกำรรัฐวิสำหกิจ
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนของรัฐข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลักในกรณีที่มีควำมขัดแย้ง
ระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำรหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขำด
ต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
กำรให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยตำแหน่งหน้ำที่และไม่กระทำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่ำงน้อยต้องวำงตน ดังนี้

ห น้ า | 15

(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญำติของตน
ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำม
เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำ หรือกำรให้ตำมประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกำรกระทำกำรที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงกำรกำรดำเนินกำร หรือกำรทำนิติกรรมหรือสัญญำซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยหรือประมวลจริยธรรมนี้
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บทที่ 4
การใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing)
หมายถึง กำรหำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพ้องจำกตำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ตำแหน่ง
หน้ำที่เพื่อตนเองตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อำนำจหน้ำที่ ทำให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัวได้รับงำน
เหมำจำกรัฐหรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน / กำรที่เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำงทำสัญญำให้ หน่วยงำนต้นสังกัด
ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหำรหน่วยงำนทำ
สัญญำเช่ำรถไปสัมมนำและดูงำนกับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้ำหน้ำที่หรือบริษัทที่ผู้บริหำรมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น
กำรเรียกรับผลประโยชน์มีหลำยรูปแบบ เช่น กำรเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบกำรทำงำนพิเศษ (Outside
Employment or Moonlighting) คือ กำรเป็นที่ปรึกษำและ กำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ตำแหน่ง
สถำนภำพกำรทำงำนสำธำรณะ ในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ยังรวมถึง
กำรใช้เวลำและเครื่องมือของรัฐในกำรทำงำนพิเศษภำยนอก ที่ไม่ใช่อำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย จำกหน่วยงำนด้วย
ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อำศัยตำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำร เพื่อให้บริษัทเอกชน
ที่ว่ำจ้ำงนั้นเกิดควำมน่ำเชื่อถือกว่ำบริษัทคู่แข่ง / กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ทำงำนที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำง
เต็มที่ แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนตำมกฎหมำย /
กำรที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภำครัฐรับงำนพิเศษที่เป็นที่ปรึกษำหรือเป็นผู้ที่ทำ บัญชีให้กับบริษัท ที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
การเรียกรับผลประโยชน์ในรูปแบบการรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)
หมำยถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทำงรำชกำรหรือนำข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบ
แทนที่เป็นประโยชน์ ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำ ข้อมูลเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำรแสวงหำ
ผลประโยชน์จำกข้อมูล เหล่ำนั้นตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำน จึงบอกให้
ญำติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงกำรดังกล่ำว เพื่อขำยให้กับรำชกำรในรำคำที่สูงขึ้น / กำรที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบโครงข่ำยโทรคมนำคมทรำบมำตรฐำน (Spec) วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรวำงโครงข่ำยโทรคมนำคม แล้ว
แจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในกำรประมูล เป็นต้น
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม เป็นผลมำจำกกำร
ไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ในเรื่องส่วนตัว และเรื่องส่วนรวมออกจำกกันได้ชัดเจน และมีสำเหตุมำจำก
พื้นฐำนควำมคิดแบบดั้งเดิมของคนไทย และมีปัจจัยที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมทุจริต มีฐำนคิดในลักษณะบูรณำกำร คือ
คนไทยไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจำก กันได้อย่ำงสิ้นเชิง ดังนี้
(๑) คนไทยมีฐำนควำมเชื่อในอดีตที่เห็นว่ำ ขุนนำงค้ำขำยได้โดยไม่เป็นสิ่งที่น่ำรังเกียจ
(๒) ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำร สำมำรถนำมำซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว จึงไม่มีกำรแยกแยะระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตัวออกจำกประโยชน์ส่วนรวม
(๓) ทัศนคติและแนวควำมคิดของคนในสังคมไทยยังเป็นระบบคิดแบบฐำนสิบ (คือ ไม่แยกแยะระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอำนำจกับผลประโยชน์ส่วนรวม) จึงพัฒนำไม่ทันกับพื้นฐำนแนวคิดของระบบกฎหมำยสำกล
ที่เป็นระบบคิดแบบฐำนสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวออกจำกผลประโยชน์ส่วนรวม อย่ำงชัดเจน
แนวทำง กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เกี่ยวกับกำรเรียกรับผลประโยชน์ ในรูปแบบต่ำงๆ กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือ
ดำรงตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ งนำยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้ บริหำร
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องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น หรือผู้ บ ริ ห ำรหน่ ว ยงำนภำครัฐ ต้องไม่ดำเนินกิจกำรใดๆ ที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตำมที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐๐ แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต เช่น ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทำธุรกิจกับหน่วยงำนของรัฐ รวมถึงกำรห้ำมมีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญำที่ได้ทำกับหน่วยงำนของรัฐ และกำรห้ำมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐนั้นมีอำนำจควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบหรือดำเนินคดี กำรห้ำมรับสัมปทำน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนหรือเข้ำเป็น
คู่สัญญำกับรัฐที่มีลักษณะผูกขำดตัดตอนไม่ว่ำในทำงตรงหรือทำงอ้อม รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในห้ำง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำน หรือได้ทำสัญญำในลักษณะดังกล่ำว และยังได้บัญญัติห้ำมกำรเข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในฐำนะต่ำงๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงกำรทำงำนในฐำนะพนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชน ที่มีควำม
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ได้กำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรป้องกันกำรทุจริตโดยมีหลักเกณฑ์ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ดังนี้
• ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำม บทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำตำมที่กำหนดไว้ใน ประกำศนี้ (ข้อ ๔)
• เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ (ข้อ ๕) ดังต่อไปนี้
• รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจำนวนที่เหมำะสมตำม ฐำนำนุรูป
• รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับ จำกแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท
• รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
• กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ ส่วนตัว หรือมี
รำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็น ของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผล ควำมจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น รำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้บังคับบัญ ชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะ
อนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ นั้นสังกัดโดยทันที (ข้อ ๖)
• กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมี มูลค่ำมำกกว่ำ
ที่กำหนดไว้ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ได้รับมำแล้วโดยมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษำ ไมตรี มิตรภำพ หรือ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริ ง เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของ รัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำรสูงสุดของ
หน่วยงำน สถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่ สำมำรถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ำมีเหตุผล
ควำมจำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
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หรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนหรือสถำบันหรือองค์กร ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที
ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วยงำน
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว ซึ่งเมื่อได้ดำเนินกำรแล้วให้ ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวเลย ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชำ ซึ่ง
เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของ รัฐวิสำหกิจ หรือเป็น
กรรมกำร หรือผู้ บ ริ ห ำรสู งสุดของหน่ ว ยงำนของรัฐ ให้ แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอำนำจ ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ทั้งนี้ เพื่อดำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำม
วรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง สมำชิ กสภำผู้ แ ทนรำษฎร หรื อ สมำชิ กวุ ฒิ ส ภำ หรื อ สมำชิ กสภำท้ องถิ่น ให้ แ จ้ ง
รำยละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำหรือ
ประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมำชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง(ข้อ ๗)
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน คำปรำรภ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙
กำหนดให้มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละ ประเภทให้
เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่กำหนด โดยมีกลไกและระบบในกำรดำเนินงำนเพื่อควำมมี ประสิทธิภำพในกำรบังคับใช้
รวมถึงกำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมขั้นควำมร้ำยแรงของกำรกระทำ โดยกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำง
จริยธรรม ให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดทำงวินัย คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำข้ำรำชกำรพล
เรือน ทุกตำแหน่ง มีหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้รำชกำรแผ่นดินในส่วนที่ตนรับผิดชอบเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม
ดังนั้น กำรใช้ อำนำจเพื่อให้หน้ำที่ที่ตนรับผิดชอบลุล่วง ข้ำรำชกำรพลเรือนทั้งปวง ต้องมีคุณธรรม และ
ศีลธรรมประกอบกันขึ้นเป็นจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐
มำตรำ ๒๘๐ ให้ผู้ตรวจกำร แผ่นดินมีอำนำจหน้ำที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในกำรจัดทำหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตำม มำตรำ ๒๙๗ และส่งเสริมให้ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตสำนึก
ด้ำนจริยธรรม และมีหน้ำที่รำยงำนกำรกระทำที่มีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำร บังคับให้
เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙
ดังนั้น ข้ำรำชกำรพลเรือนทุกตำแหน่ง จึงมีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำ ประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชำติ มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง อำนวยควำมสะดวก และ ให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. กำรนำทรัพย์สินของหน่วยงำนมำใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงำนติดต่อธุระส่วนตัว
นำรถรำชกำรไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. กำรใช้อำนำจหน้ำที่ช่วยญำติหรือบุคคลอื่นให้เข้ำทำงำน
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3. กำรใช้ ข้อ มู ล ของหน่ ว ยงำนเพื่อ แสวงหำประโยชน์ แ ก่ต นเองหรื อ พวกพ้อ ง เจ้ ำหน้ ำที่ ข องรั ฐ ทรำบ
มำตรฐำน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในกำรประมูล
4. กำรรับงำนนอกแล้วก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของตน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐอำศัยตำแหน่งหน้ำที่
ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำโครงกำรให้บริษัทเอกชน เจ้ำหน้ำที่รัฐนำเวลำรำชกำรไปทำงำนส่วนตัว
5. กำรนำบุคคลำกรของหน่วยงำนมำใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. กำรรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีกำรตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. กำรเข้ำทำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยดำรงตำแหน่งมำ
รั บ งำน หรื อ เอำประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองหรื อ พวกพ้ อ ง เช่ น เคยท ำงำนเป็ น ผู้ บ ริ ห ำรหน่ ว ยงำนก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำร
โทรคมนำคม แล้วไปทำงำนในบริษัทผู้ให้บริกำรโทรศัพท์
8. กำรลัดคิวให้กับผู้ใช้บริกำรที่คุ้นเคย
9. กำรส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงำนแสวงหำประโยชน์ส่วนตน
10. กำรให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำ หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. กำรซื้อขำยตำแหน่ง กำรจ่ำยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มำซึ่งกำร
เลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือควำมดีควำมชอบพิเศษ
12. กำรเพิกเฉยต่อกำรรักษำผลประโยชน์ส่วนรวม
13. กำรเรียกร้องผลตอบแทนจำกกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งโดยไม่
เป็นธรรม
14. กำรที่มีหน้ำที่ดูแลหรือจัดกำรกิจกำรหรือโครงกำรใด แล้วเข้ำมีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น
15. กำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หำประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้
อำนำจหน้ำที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งำนรับเหมำของรัฐ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อจัดจ้ำงทำสัญญำซื้ออุปกรณ์
สำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง
.........................................................................................................................................................................................................
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บทที่ 5
มาตรการ กลไก การจัดการเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ประจาปีพ.ศ.2562
ที่
1
2

3

4
5

6

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการ/วิธีการ/ขั้นตอน/กลไก/และหรือ
แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กำรใช้ทรัพยำกรของทำงรำชกำร
1. กำหนดเวลำเปิด-ปิด เครื่องปรับอำกำศ (ติดป้ำยตัวไปไฟปิด)
สิ้นเปลือง
2. ปิดหน้ำจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งในเวลำพักเที่ยง
3. ใช้กระดำษสองหน้ำในกำรพิมพ์งำน
กำรใช้เวลำรำชกำร
1. ให้รำยงำนผู้บังคับบัญชำเบื้องต้นทุกครั้งที่มีกิจธุระอื่นในเวลำ
รำชกำร
2. ให้ส่งมอบงำนไว้กับเพื่อนร่วมงำนทุกครั้งที่มีกิจธุระอื่นในเวลำ
รำชกำร
กำรใช้งบประมำณเดินทำงไป
1. ให้ติดตั้งระบบตรวจสอบเส้นทำงสำหรับรถยนต์รำชกำร
รำชกำรไม่เหมำะสม
2. ทำบัญชีลงเวลำไป-กลับ สำหรับกำรเดินทำงไปรำชกำร
3. ทำทะเบียนคุมตัววัดระยะทำงรถยนต์รำชกำร (คุมไมล์รถยนต์)
4. หำกไปรำชกำรที่เดียวกันให้ขอใช้รถยนต์รำชกำรก่อน หำกไม่มีจึงขอ
อนุญำตใช้รถประจำทำงหรือรถรับจ้ำง แล้วแต่กรณี
5. กรณีขออนุญำตใช้รถส่วนตัวเดินทำงไปที่เดียวกัน ให้เดินทำงร่วมรถ
เดียวกัน
6. กรณีผู้เดินทำงไปรำชกำรเป็นผู้ใช้สิทธิ์เบิกค่ำเช่ำบ้ำน ให้เขียนออก
เดินทำงจำกที่พักที่เช่ำอยู่ปัจจุบัน
ระบบกำรทำงำนไม่เอื้อต่อ
1. จัดทำคู่มือปฏิบัติงำนและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนไว้เป็นแนวทำงที่
ผู้ปฏิบัติงำน
ถูกต้อง
2. จัดอบรมพัฒนำบุคลำกร
กำรให้บริกำรผู้มำติดต่อรำชกำรโดย 1. ควรให้บริกำรผู้มำติดต่อรำชกำรในกำรถ่ำยเอกสำรตำมควำม
คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมำกกว่ำ เหมำะสม
ส่วนรวม
2. ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อตำมหน้ำที่ที่ควรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม ไม่
เลือกปฏิบัติ
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไป 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม
ตำมระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด้ำน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดทำรำยงำนสรุปกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยไตรมำส
และเสนอให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรรับทรำบทุกครั้ง
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุและบุคลำกรที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง รับรอง
ถึงควำมไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
4. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำรและบุคลำกรให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ.
กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง อย่ำงเคร่งครัด

ห น้ า | 21

(ต่อ)
ที่

ประเด็นความเสี่ยง

มาตรการ/วิธีการ/ขั้นตอน/กลไก/และหรือ
แนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้อง 1. กำกับ ดูแลให้ ข้ำรำชกำรและบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
ตำมระเบียบ
แนวทำง กำรเบิกเงินงบประมำณ
ตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลให้หน่วยตรวจสอบภำยใน ติดตำมตรวจสอบกำร
เบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ให้เป็นไปตำมระเบียบอย่ำงเคร่งครัด
3. ควบคุม กำกับ ติดตำม ผลกำรดำเนินงำนตรวจสอบ ติดตำมกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ จำกหน่วยตรวจสอบภำยใน กลุ่มบริหำรงำน
กลุ่มนโยบำยและแผน ทุกเดือน
8 กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำรเพื่อ
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมระเบียบ
ประโยชน์ส่วนตัว
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร พัสดุสำนักงำน ครุภัณฑ์ให้เป็นไป
ตำมระเบียบกฎหมำย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม อย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลข้ำรำชกำร และบุคลำกร ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ
กำรใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำร ประเมินผลเน้นย้ำเตือนกำรกระทำ
ที่เป็นกำรใช้ทรัพย์สินของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
9 กำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับ
1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำย
ผลประโยชน์
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำร ละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรด่ำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติ มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น เพื่อร่วม
สร้ำงแนวทำงและมำตรกำรในดำเนินกำรสร้ำงจิตสำนึกให้ข้ำรำชกำร
รังเกียจกำรทุจริตทุกรูปแบบ
10 กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำร 1. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกร ปฏิบัติตำมนโยบำย
จัดซื้อ จัดจ้ำง
เกี่ยวกับควำมโปร่งใส กำรเสริมสร้ำง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
ข้ำรำชกำรถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
2. ควบคุม กำกับ ดูแลกำรประกำศหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติเกี่ยวกับข้อ
ร้องเรียน กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กำกับ ดูแลให้ข้ำรำชกำร และบุคลำกรปฏิบัติตำมคู่มือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบให้ครอบคลุมและทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น
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คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖
ที่ 59 /๒๕๖2
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2 (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖2
............................................................
ด้วย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ดำเนินโครงกำรเสริมสร้ำง คุณธรรม
จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖2 ซึ่งเป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับ
เจตนำรมณ์เชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต/ โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้น ฐำน กำหนดจุ ดหมำยปลำยทำงที่มุ่งสู่กำรเป็น “องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ อยู่อย่ำง
พอเพียง หลีกเลี่ยงอบำยมุข ทุกหน่วยงำนรับผิดชอบ ตอบสนองกำรป้องกันกำรทุจริต ” โดยมีขอบเขตของภำรกิจและ
จุดมุ่งเน้นตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่องโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมำภิบำล “ป้องกันกำรทุจริต” ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำร คือ
๑. พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำให้เป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้
๒. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลำกรในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีทักษะกระบวนกำรคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่ำงพอเพียงและจิตสำธำรณะ
๓. พัฒนำบุคลำกรให้มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นระบบ มีเครือข่ำยที่เข้มแข็ง
ก้ำวหน้ำอย่ำงมีพลวัตร ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖
ได้ตระหนักในควำมสำคัญของ
กำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงดำเนิน โครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ปีงบประมำณ
๒๕๖2 โดยให้ควำมสำคัญกับกำรเตรียมกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึ ก ษำ เพื่ อ วำงรำกฐำนกำรปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ซึ่ ง เป็ น กลไกในกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ของ
ประเทศชำติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ มีหน้ำที่ ควบคุม กำกับ ดูแล รวมทั้งให้คำปรึกษำ แนะนำ และ
อำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
๑.๑ นำยสมพงศ์ พรมจันทร์
ผู้อำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยพิทูรย์ ปัญญำศรี
รองผู้อำนวยกำรสพป.เชียงใหม่ เขต ๖
รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
๑.๔ นำงสำวเรณู อุตรชัย
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
๑.๕ นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
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/1.6 นำงสำว...
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑0
1.11

นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์
นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
นำงสำวประภำศรี ใจสุข
นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง
นำงสำวธนพร มำใหม่
นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น

ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖2 (กิจกรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) และมีวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน มีหน้ำที่ กำกับ ติดตำม และจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖2 และรำยงำนผล
กำรดำเนินงำนโครงกำร ประกอบด้วย
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๐
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑6
๒.๑7
๒.๑8
2.19

นำยสมพงศ์ พรมจันทร์
นำยพิทูรย์ ปัญญำศรี
นำงอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี
นำงสำวเรณู อุตรชัย
นำงสำวสิริโสภำ พุทธิศรี
นำงสำวพิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์
นำงสำวฐำนิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
นำงสำวประภำศรี ใจสุข
นำงสำวเกษแก้ว ปวนแดง
นำงจรรยำ มีสิมมำ
นำงเตือนใจ ณ รังษี
นำงพรรณี กันใหม่
นำงวลัยลักษณ์ ศรีมณี
นำงหนึ่งฤทัย ชัยดำรำ
นำยเกรียงไกร ปุกไชยโย
นำยกิตติวัฒน์ ใจยำ
นำงสำวกำนดำภร วิรัตน์เกษ
นำงสำวธนพร มำใหม่
นำงสำวชนกำนต์ ทิพย์อุ่น
นำงสำวสิริลักษณ์ ศรีมณี

ผู้อำนวยกำร สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
ประธำนกรรมกำร
รองผู้อำนวยกำร สพป.เชียงใหม่ เขต ๖
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มอำนวยกำร
กรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ศึกษำนิเทศก์
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและ
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
แผนชำนำญกำร

ห น้ า | 24

๓. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล มีหน้าที่รวมรวบ จัดเตรียมข้อมูล/เอกสาร ตลอดจน ประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร
ควำมเคลื่อนไหว บันทึกภำพ จัดหำสื่อเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖2 ประกอบด้วย
/3.1 นำงสำวเกษแก้ว...
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘
๓.๙

นางสาวเกษแก้ว
นำยชำญชัย
นำงสุพิชญำ
นำยเกรียงไกร
นำยกิตติวัฒน์
นำงสำวกำนดำภร
นางสาวธนพร
นำงสำวชนกำนต์
นำงอรพินท์

ปวนแดง
แสงกร
แสนวิชัย
ปุกไชยโย
ใจยำ
วิรัตน์เกษ
มาใหม่
ทิพย์อุ่น
สิงห์ทอง

ศึกษานิเทศก์
ประธานกรรมการ
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
กรรมกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมกำร
กรรมการ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
กรรมการ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
กรรมการ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ศึกษำนิเทศก์
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ มีหน้ำที่ เบิก-จ่ำยงบประมำณที่ใช้ในกำรดำเนินงำน จัดทำบัญชีรับ-จ่ำย
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อ-จัดจ้ำงวัสดุที่จำเป็นในกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
๔.๑ นางสาวเรณู อุตรชัย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวเกษแก้ว ปวนแดง ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสาวชนิดา คาภิโล
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
๔.๔ นางสาวปัทนา ยานะแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
๔.๕ นางสุณารี ศรีจอมแจ้ง
ลูกจ้างชั่วคราว
กรรมการ
๔.๖ นางสาวธนพร มาใหม่
กรรมการและเลขานุการ
ศึกษำนิเทศก์
๔.๗ นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษำนิเทศก์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4.8 นางจันทร์จีรา คนเที่ยง
ให้คณะกรรมกำรทุกฝ่ำยปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำรโดยเคร่งครัดเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทำงรำชกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 เดือน มีนำคม พุทธศักรำช ๒๕๖2

(นำยสมพงศ์ พรมจันทร์)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต ๖

