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2. แนวคิดเกี่ยวกับการคานิยามและแนวคิดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests)
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรื อ ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส่ วนร วม
(Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็น ปัญ หาทางการบริห ารภาครัฐในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของปัญ หาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕
(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น
ความหมาย : สานักงาน ก.พ.
สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร มี
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การ
กระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่ อกันมา จนไม่
เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้อง
คานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของ
ตนเองหรือพวกพ้อง
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพั ฒ นาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมื อง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมืองช่วยเหลือ
สนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป
นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้
ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กาหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้ และที่สาคัญคือทาให้ข้าราชการต่างๆ
ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน
นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
ผลประโยชน์ ส่ ว นตน (private interest) “ผลประโยชน์ ” คื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ มี ผ ลต่ อ บุ ค คล/กลุ่ ม ไม่ ว่า ใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงาน หรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่
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แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้
หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ การเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง
การได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และ
มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนนี้
• หน้าที่ สาธารณะ (public duty) หน้ าที่ สาธารณะของผู้ที่ ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสาคัญ อันดับต้ น
แก่ ป ระโยชน์ ส าธารณะ (public interest) คนเหล่ า นี้ ไ ม่ จ ากั ด เฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
• ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่
ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้
ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
• ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓
ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อย
กว่าการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรม เท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
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๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
• หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง
สองออกจากกันได้ อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่ง เกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่อีก
หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่น คือ การ
ตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ความขัดแย้ง (Conflict)
สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจ กระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือ ผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests)
เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรื อของกลุ่มที่
ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วาย
วานนท์,2527:154)
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests)
หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึง
หลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่ง ผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่ นเชิง
นโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา
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ความหมายของ (Conflict Of Interests กับ Corruption)
o Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือขนาด และขอบเขตต่างกัน
o Conflict of Interests นาไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น
o Conflict of Interests เกี่ยวกับ การใช้อ านาจที่ เป็นทางการ เชื่อมโยงกับ กฎหมาย ระเบี ยบการปฏิบั ติ
และส่วนที่ ไม่เป็น ทางการ เป็ น ความสั มพั น ธ์ระหว่ างบุค คล ขยายไปถึง เรื่องครอบครัว ต้อ งพิจ ารณา
ความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้แก่
o การรับของขวัญหรือของกานัลที่มีค่าอื่นๆ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
o การที่บริษัทสนับสนุนการเดินทางไปประชุม/ดูงานในต่างประเทศ ของผู้บริหารและอาจรวมถึงครอบครัว
o การที่หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสานักงานจากบริษัทธุรกิจที่ติดต่อกับหน่วยงาน
o เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของแถมหรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
o การที่บุคคลปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ส่วนตัวไปพัวพันในการตัดสินใจ เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และ
เป็นการเสียประโยชน์ของทางการ
การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interests
รับ ผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คื อ การรับ สิ น บนหรือ รั บ ของขวัญ เช่ น เป็ น เจ้ าพนั ก งาน
สรรพากร แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่ง หน้าที่เพื่อ
ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของนายจ้ า งเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน (Using employer’s property for private
advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information) เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้วรีบชิง
ไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน
รับงานนอก (Outside employment or moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัท ที่
ตนเองทางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือนักบัญ ชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลา
ทางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ
ทางานหลังออกจากตาแหน่ง (Post Employment) เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผน
ของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
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3. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การใช้ตาแหน่งไปดาเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง
2. ใช้ตาแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาแหน่งหน้าที่การงาน
5. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
6. การนาข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
7. การทางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน
9. การปิดบังความผิด
ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
o หาประโยชน์ให้ตนเอง
o รับประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
o ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
o ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโชน์ของตน
o ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
o รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
o ทางานหลังออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
o การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
o ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
o ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยที่ตนมีอานาจ
o ชื้อขายตาแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน
รูปแบบของประโยชน์ทับซ้อน
o การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefit)
o การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา
o การทางานหลังเกษียณ (Post-employment)
o การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
o การใช้ข้อมูลภายใน (Inside information)
o การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-barreling)
การรับประโยชน์ต่างๆ
o การรับของขวัญจากบริษัทต่างๆ
o บริษัทสนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
o หน่วยราชการรับเงินบริจาคจากธุรกิจที่เป็นลูกค้าของหน่วยงาน
o ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดชื้อจัดจ้าง
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o การที่คณะกรรมการกู้เงินจากสถาบันการเงินในการกากับดูแล
o การที่คณะกรรมการฝากญาติพี่น้องหรือคนที่คุ้นเคยเข้าทาางานในรัฐวิสาหกิจที่ตนกากับดูแลอยู่
ประโยชน์อันคานวณเป็นเงินได้
o การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
o การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
o การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
o การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
o การขาย การให้เช่าชื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฎเห็นในท้องตลาด
o การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดย
ปกติทางการค้า
o การให้ใช้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าใช้บริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า
o การให้ส่วนลดในสินค้า หรือทรัพย์สินที่จาหน่าย โดยการให้ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่น โดยปกติทาง
การค้า
o การให้เดินทาง หรือขนส่งบุคคล หรือสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าบุคคลอื่น โดย
ปกติทางการค้า
o การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพ หรือการบันเทิงอื่น ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับ
บุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า
ข้าราชการประจา : กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
o การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
o การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
o การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
o การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
o การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
o การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
o การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิคส่วนตัว
o การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
กลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวกับการ ตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง
o การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
o การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง เหมา
รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้นกาาหนดการ ยื่นใบ
เสนอราคา เป็นต้น
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4. กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
๑) พระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึก แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
๒) ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ การรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กาหนดว่า โดยอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติป ระกอบรัฐธรรมนู ญ ว่าด้วยการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต
แห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา กล่ าวคื อ การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คลที่ ให้ กั น ในโอกาสต่ างๆ โดยปกติ ต าม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) จากบุคคลอื่น ราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน สามพั นบาท
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระทาาได้
หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะทาอย่างไร
 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้
 ไม่เห็นควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ
๓) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญ คุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวย ความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสั ย ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญ ชา หั วหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น
(๔) ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ รับ ผิ ด ชอบในหน่ ว ยงานโดยตรงหรื อ หน้ าที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์ก ารมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้ าราชการต้อ งยึ ดถือประโยชน์ ของทางราชการเป็น หลั ก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม
อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่ เสนอ หรื อ อนุ มั ติ โครงการ การด าเนิ น การ หรื อ การท านิ ติ ก รรม หรือ สั ญ ญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ ประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้ าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุ ญ าตจาก คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่ง มิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฎในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา
ด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญ ชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้หรือ
กระทาในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจายอม ไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
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กรณีตัวอย่าง การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้าราชการหน่ วยงานของรัฐแห่ง หนึ่ง ได้ นารถยนต์ ส่วนกลาง ซึ่ง เป็ น รถยนต์ที่ มีไ ว้เพื่ อ กิจ การอัน เป็ น
ส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจาตาแหน่ง โดยข้าราชการดังกล่าว จะโทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถ
โดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจไว้ และยังให้พนักงานขับรถนารถยนต์ส่วนกลางไปรับ-ส่ง ตนเอง
ระหว่างบ้ านพั กกับ หน่วยงานในช่วงเช้าและเย็น โดยไม่มีก ารจัด ทาเอกสารควบคุมการใช้รถตามระเบี ยบทาง
ราชการ ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า ใช้รถเพื่องานราชการหรือไม่ หรือ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่ละวันได้นา
รถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บภายในหน่วยงานหรือไม่
กรณีนี้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ชี้มูลว่า: เป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 การกระทาทุจริตและใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ ตนมี อานาจหน้ าที่ ในการพิ จารณาอนุ ญ าตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่ก ลับน า
รถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจาส่วนตัว
“การใช้รถยนต์ไป-กลับ ที่พักเป็นประจาส่วนตัว แม้จะมีระยะทางสั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อื่น เช่น
ไปรับประทานอาหารกลางวัน หรือไปทาธุระส่วนตัว ถือว่าเป็น การใช้รถยนต์โดยไม่เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ และเป็น การกระทาการทุจริต ซึ่ง ต้องถูกดาเนินคดี ทางอาญาและทางวินัย นอกจากคนใช้รถยนต์จะมี
ความผิดแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และผู้อนุมัติเบิก-จ่าย ค่าน้ามัน ก็จะถูกดาเนินการทางวินัยด้วย
รวมทั้งเรียกเงินค่าน้ามันทั้งหมดคืนราชการ”
กรณีตัวอย่าง การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ในสานักงาน
o การนาวัสดุ-อุปกรณ์สานักงานมาใช้ส่วนตัว
o การรับของขวัญ-ของฝาก จากผู้ประกอบการที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท
o การขอรับงบประมาณสนับสนุน/เรี่ยไรเงินเพื่อการกุศล จากผู้ประกอบการ
o การรับตาแหน่งที่ปรึกษาให้กับผู้ประกอบการ ภายหลังเกษียณอายุราชการยังไม่ถึง 2 ปี
o การนารถยนต์ของตน มาล้างโดยใช้น้าของสานักงาน
o การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ เช่น รับจ้างเขียนแบบ รับพิมพ์คาขออนุญาตฯ

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอจ.ประจวบคีรีขันธ์
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5. การวิเคราะห์ความเสีย่ งเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission) เป็นการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
และประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เพื่อ
จัดลาดับความเสี่ยง และออกแบบแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อไป
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO มีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดเหตุการณ์ความเสี่ยง
2. ประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่าง ๆ ตามตารางคะแนน โดยกาหนดระดับที่เหมาะสมกับประเด็น
ความเสี่ยงนั้น ๆ 5 ระดับ เพื่อให้ทราบถึงความรุนแรงและความสาคัญโดยพิจารณาจาก
2.1 โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
2.2 ผลกระทบของความเสี่ยง หากเหตุการณ์นั้น ๆ จะก่อให้เกิดความเสียหายในระดับใด
ตารางที่ 1 เกณฑ์กาหนดระดับโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดความเสี่ยง
ระดับ

โอกาสที่จะเกิด

คาอธิบาย

5

สูงมาก

4

สูง

มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

3

ปานกลาง

มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

2

น้อย

มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

1

น้อยมาก

มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจา

มีโอกาสเกิดขึน้ ยาก

ตารางที่ 2 เกณฑ์กาหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน
ระดับ

ผลกระทบที่จะเกิด

5

สูงมาก

4
3
2
1

สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คาอธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทางานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนาน ๆ ครั้ง

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอจ.ประจวบคีรีขันธ์
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3. การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) ซึ่ง จะบ่ง บอกถึงระดับความสาคัญ ในการบริหาร
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบ (Impact) ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้

ระดับความเสี่ยง
= โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ
(Likelihood x Impact)
ตารางที่ 3 แสดงระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk)
ลาดับ

ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

1

ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)

15 - 25 คะแนน

2

ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)

3

ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)

4 - 8 คะแนน

4

ความเสี่ยงระดับต่า (Low Risk : L)

1 - 3 คะแนน

9 - 14 คะแนน

ตารางที่ 4 การแบ่ ง เป็ น 4 ระดั บ สามารถแสดงเป็ น Risk Profile แบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ น 4 ส่ ว น (4
Quadrant)
ระดับ
ความเสี่ยง
เสี่ยงสูงมาก
(Extreme)

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการกาหนด

15 - 25 คะแนน

มีมาตรการลด และประเมินซ้า
หรือถ่ายโอนความเสี่ยง

เสี่ยงสูง (High)

9 - 14 คะแนน

มีมาตรการลดความเสี่ยง

ปานกลาง (Medium)

4 - 8 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุมความ
เสี่ยง

ต่า (Low)

1 - 3 คะแนน

ยอมรับความเสี่ยง

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอจ.ประจวบคีรีขันธ์

การแสดง
สีสัญลักษณ์
สีแดง
สีส้ม
สีเหลือง
สีเขียว
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ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

นาความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์มาจัดทาแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
5
5
10

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้
15
20
25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
4. นาผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ได้มาจัดทาตารางสรุปการประเมินความเสี่ยง และจัดกลุ่มของความ
เสี่ยง เข้ากับรูปแบบของความเสี่ยงทั้ง 9 รูปแบบ
ตารางที่ 5 ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
ลาดับ

สี

ความเสี่ยง

โอกาสที่จะเกิด
ความเสียหาย
4

ความรุนแรง
ของผลกระทบ
5

ระดับของ
ความเสี่ยง
20 (สูงมาก)

1

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

2

การเบิกจ่ายเงิน

4

4

16 (สูงมาก)

3

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

5

3

15 (สูงมาก)

3

4

4

พฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม (เบียดบังเวลาราชการ/
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดส่วนตัว)

5

การจัดซื้อจัดจ้าง

1

12 (สูง)
3

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอจ.ประจวบคีรีขันธ์

3 (ต่า)
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เลือกงานด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญ าตของทาง
ราชการ เพื่อประเมินประเมินความเสี่ยงการทุจริต เนื่องจากขั้นตอนของกระบวนงานในด้านดังกล่าวเคยเกิดขึ้นมา
ก่อน และมีโอกาสที่จะเกิดซ้า หรือคาดว่าอาจจะเกิดการทุ จริต ได้ในอนาคต จึงได้กาหนดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จานวน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
3. การรับคาร้อง/สอบสวน
2. การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
4. การการจัดเก็บ/รักษาเงิน
เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนาผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางความ
เสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)

ลาดับ
ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต
1 การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
2 การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
3 การรับคาร้อง/สอบสวน
4 การการจัดเก็บ/รักษาเงิน
แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง ลาดับความเสี่ยง
3
4
12
(2)
3
5
15
(1)
2
3
6
(3)
1
3
3
(4)

5

(1)

4

(2)

3

(4)

(3)

1

2

2
1
3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอจ.ประจวบคีรีขันธ์
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จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ด้า นผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นสามารถสรุ ป การวิเคราะห์ ค วามเสี่ ย งและจั ดล าดั บ ความส าคั ญ ของความเสี่ ยงด้ า น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ อนุญาต

จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง
ลาดับ 1 (สูงมาก = 15 คะแนน)

การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน

ลาดับ 2 (สูง = 12 คะแนน)

การรับคาร้อง/สอบสวน

ลาดับ 3 (ปานกลาง = 6 คะแนน)

การการจัดเก็บ/รักษาเงิน

ลาดับ 4 (ต่า) = 3 คะแนน)

จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสามารถจาแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับคือสูงมาก สูง และปาน
กลาง โดยสามารถสรุ ป ข้อ มู ลการวิเคราะห์ ค วามเสี่ย งเกี่ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจาปีงบประมาณ 2561 มีดังนี้
เ

ระดับความเสี่ยง
มาตรการกาหนด
เสี่ยงสูงมาก (Extreme) จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
มีมาตรการลด และประเมินซ้า หรือถ่าย
โอนความเสี่ยง
เสี่ยงสูง (High)
ปานกลาง (Medium)

ต่า (Low)

ปัจจัยความเสี่ยง
การใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ
อนุญาต

จาเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง
การตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพื่อให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
ยอมรับความเสี่ยงแต่มีมาตรการควบคุม
การรับคาร้อง/สอบสวน
ความเสี่ยง
ยอมรับความเสี่ยง
การการจัดเก็บ/รักษาเงิน
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แผนบริหารความเสี่ยง (มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม) ต่าง ๆ
ตามกลุ่มประเภทรูปแบบ พฤติการณ์เหตุการณ์การทุจริต ทัง้ 4 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มประเภทรูปแบบ/พฤติกรรม
ความเสี่ยงการทุจริต
๑. การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน

๒. การใช้ดุลพินิจพิจารณา
อนุมัติ อนุญาต

แผนบริหารความเสี่ยง
มาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์/เอกสารที่ใช้ในการยื่นคาร้องให้ผู้รับบริการทราบ
- ขยายช่องทางการให้บริการที่มากขึ้น/สามารถขอรับบริการผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ติดประกาศค่าธรรมเนียมในสถานที่ให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะดาเนินการ
- จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน
ให้มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องทุกกระบวนงาน
- เน้นย้าแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบ
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมองค์กร ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติงาน
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน หรือเพื่อ
ยืนยันตัวตน
- ออกแบบกระบวนงานโดยให้เจ้าของเรื่อง ออกตรวจสอบ/ประเมิน
พร้อมหัวหน้ากลุ่มงาน หรือจัดตั้งเป็นคณะทางานร่วม
- การจัดทารายงาน ต้องลงนามร่วมกันของฝ่ายผู้ยื่นคาขอ และเจ้าหน้าที่ผู้
ออกตรวจพร้อมภาพถ่ายการออกตรวจ
- นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการพิจารณาในการอนุมัติ อนุญาต
โดยส่วนราชการสามารถตรวจสอบย้อนกลับการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ได้
ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถอ้างเหตุที่ไม่ดาเนินการ และเป็นการป้องกัน
การเรียกรับผลประโยชน์
- กาหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคู่มือหลักเกณฑ์ใช้เป็นแนวทาง
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
- ผู้บังคับบัญชาทุกลาดับชั้นต้องกากับดูแลและตรวจสอบการดาเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่อย่างละเอียดรอบคอบก่อนนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณา
ลงนามอนุมัติ อนุญาต
- จัดทาคูม่ ือแนวปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
และจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกใบอนุญาต
- เพิ่มทางเลือกโดยให้บุคคลที่สาม (Third Party) เป็นผู้ดาเนินการตรวจสอบ
ประเมินและจัดทารายงานผล
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๓. การรับคาร้อง/สอบสวน

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อรับคาร้องและตรวจเอกสารอย่างน้อย ๒ คน ร่วมกัน
ตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอานาจและลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งจะทา
การทุจริต
- ประชาสัมพันธ์เจตจานงสุจริตการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และออก
ประกาศแจ้งเตือนผู้รับบริการ พร้อมกาหนดโทษทางวินัยกับผู้กระทาผิด
เป็นลาดับ
- กาหนดกรอบระยะเวลาในการยื่นคาขออนุญาต โดยกาหนดกระบวนการ
Work Flow ระบุระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละขั้นตอนให้มีความ
ชัดเจนเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีความเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
- ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตให้ผู้รับบริการรับทราบ
เพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่
- กาหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตระหนักถึงบทลงโทษทางวินัยและอาญา
ในกรณีกระทาการทุจริตพร้อมสร้างจิตสานึกในการรักษ์องค์กร

๔. การจัดเก็บ/รักษาเงิน

- กาชับให้เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จทุกกรณี และตรวจสอบยอดเงินเมื่อสิ้นวัน
ว่าตรงกับยอดใบเสร็จหรือไม่ พร้อมจัดทารายงานผู้บังคับบัญชา
- จัดทาแนวปฏิบัติและซักซ้อมความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
- จัดทาระบบ/เพิ่มช่องทางการรับเงินและการนาเงินส่งคลังผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัด
คณะทางานออกตรวจแนะนาการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี สาขา/
หน่วยงานในกากับที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค
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6. แนวทางปฏิบัตเิ พื่อควบคุมความเสี่ยง หรือลดความเสีย่ งเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict
of roles) หมายความว่า บุคคลดารงตาแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด “การ
ดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญ หาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การกระทา
ความผิดแต่ประการใด (เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชาย
สามารถวางตัวเป็นกลาง มิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น) กระนั้นก็ตามการดารงตาแหน่งอัน
หมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูงใจ/ชักนาให้เกิดการ
กระทา
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดง
ความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คาปรึกษา และ งดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบ
คัดเลือกบุคลากร เข้าทางาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้า ร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้ น ซึ่ง ในสถานการณ์ เช่น นี้
สมชายจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
เคลื่อนย้ายผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้
โดยปราศจากอคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอื้ออานวยต่อการเกิดปัญ หาผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย สามารถ
แก้ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนได้โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัวออกจากการสอบ เพื่อให้สมชายสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ
 มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง
 การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
 การเพิ่มระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อานาจ
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การกาหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตาแหน่ง
 การมีประมวลจริยธรรมและการห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน
 การแสดงบัญชีทรัพย์และหนี้สิน
 การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อานาจ
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 หลักนิติธรรม
 หลักคุณธรรม
 หลักความโปร่งใส
 หลักการมีส่วนร่วม
 หลักความรับผิดชอบ
 หลักความคุ้มค่า
หลักธรรมาภิบาล และหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ANTI CORRUPTION)
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณ ธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติง าน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ธรรมาภิบาล จะมีคาว่า integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (บริการ/แก้ไขปัญหา)
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล)
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน
D = Democracy มีใจ/การกระทาเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
เมื่อบุคคลผู้ใดก็ตามมีความประสงค์จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งที่มีกฎหมายบัญญัติห้ามมิให้
ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เช่น ตาแหน่งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ การเตรียมการก่อนเข้าสู่ตาแหน่งจึงมี
ความสาคัญยิ่ง การไม่เตรียมความพร้อมจะทาให้บุคคลนั้น มีสภาพปัญหาส่วนตนที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ส่วน
ตนไว้ เมื่อเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ การประกอบอาชีพบางอย่างที่ได้กระทาไว้กับรัฐ หรือ การอยู่ในฐานะต่างๆ
ในธุ ร กิ จ การค้ า ของเอกชนที่ ท าไว้ ก่ อ นเป็ น เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐ อาจจะเป็ น สิ่ ง ที่ ก ฎหมายห้ า มกระท าหรื อ ห้ า ม
ดาเนินการ เมื่อบุคคลนั้นได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น เมื่อไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องนี้ จึง เป็นต้นเหตุของการ
กระทาผิดกฎหมายและจะส่งผลร้ายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เช่น การต้องพ้นจากตาแหน่ง การได้รับโทษจาคุก
หรือทั้งจาทั้งปรับ เป็นต้น
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ก่อนเข้ามารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัว โดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆ บ้าง เมื่อครั้งที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทาธุรกิจหรือทา
การค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้อง
สารวจกิจการต่างๆ ของคู่ สมรส รวมถึง การศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่ อให้ทราบว่าก่อนเข้าสู่ตาแหน่งเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตนเองและคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทาการค้า การ
ทาธุรกิจนั้นๆ อย่างไร เมื่อไร ภายในกาหนด ระยะเวลาอย่างไร
๒. การปฏิบัติหน้าที่หรือดารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) เจ้าหน้ าที่ ของรัฐในตาแหน่ง เช่น ตาแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร องค์ กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่ดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต เช่น ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการห้ามมีส่วนได้ส่วนเสียใน
สัญญา ที่ได้ทากับหน่วยงานของรัฐ และการห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในธุรกิจของเอกชนที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
มีอานาจควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบหรือดาเนินคดี การห้ามรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าเป็น
คู่สัญญากับรัฐที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนไม่ว่าในทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือได้ทาสัญญาในลักษณะดังกล่าว และยังได้บัญญัติห้ามการเข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะต่างๆ ในธุรกิจของเอกชน ซึ่งรวมถึงการทางานในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ที่มี
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๒) คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
การทาความเข้าใจกับคู่สมรสให้ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงมีความสาคัญ หากไม่สามารถทาความเข้าใจกับคู่
สมรสให้เข้าใจ ในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือเกิดความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่คู่สมรส
ได้กระทาโดยความเลินเล่อ พลั้งเผลอ หรือรู้เท่าไม่ถึง การณ์ และเป็นการดาเนินกิจการที่เป็นการต้องห้าม ตาม
กฎหมายในมาตรา ๑๐๐ การด าเนิ น กิ จการของคู่ สมรสนั้ น จะน ามาซึ่ ง ภั ย และโทษกั บ เจ้ าหน้ าที่ข องรัฐผู้ นั้ น
กล่าวคือ แม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญ ญัติเป็นความผิดไว้ แต่หากปล่อยปละละเลยไม่ใส่ใจกับการ
ดาเนินกิจการของคู่สมรส ทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายห้าม เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะต้องได้รับ
โทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะถูกระวางโทษจาคุกหรือปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับ แล้วแต่กรณี
ดังนั้น การทาความเข้าใจกฎหมาย มาตรา ๑๐๐ เพื่อให้รู้ถึงข้อห้ามกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้ อ
ห้ามมีให้คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะเพิกเฉยหรือละเลยมิได้
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๓. การดาเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี)
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติ
ห้ามเจ้าหน้ าที่ข องรัฐมิให้ด าเนิน กิจ การที่เป็น การขัด กัน ระหว่างประโยชน์ ส่วนบุค คลและประโยชน์ ส่วนรวม
โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในตาแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้การห้ามในส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
4. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คาแนะนา : ควรดาเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม ๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ
4.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เรา
ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
• ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้อ งปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่ง ใดๆ
ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
• ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ
คือ ให้พิจารณาว่าทาไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผลต่อ
การตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ต นหรื อ ไม่ หรื อ ควรพิ จ ารณาบนหลั ก การปฏิ บั ติ ง านในภาครั ฐที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานว่ า
การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
ดั ง นั้ น องค์ ก รหรื อ บุ ค คลใดๆ ไม่ ค วรใช้ ข องขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ ให้กั บองค์กรของตนหรือ ตนเอง เหนือองค์กรหรือ บุคคลอื่น ทาให้ สั่นคลอนความเชื่อถือ ไว้วางใจ
ที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
4.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
• ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ วั ฒ นธรรม เช่ น งานศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่าของขวัญ นั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้ง นี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓
• ของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
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• ถ้ า ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ มี ค่ า ทางการตลาดระหว่ า ง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท
และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญ าตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้นั้ นเก็บรักษาของไว้เป็ นกรณี ไ ป เช่น ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงาน ขณะดารงตาแหน่งเดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
• ถ้ าในปี ง บประมาณใดๆ คุ ณ ค่ า รวมของของขวั ญ และหรือ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ จากผู้ ให้ ค น
เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่ อเป็นการขอบคุณ ในการให้ บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนและ
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
• เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
4.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
• ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
• หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
• หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
5. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทาธุรกิจกับตัวเอง
คาแนะนา : ท่านควรดาเนินการดังนี้
ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กั บบริษัท รายใดรายหนึ่ง แต่ให้ ยึดการดาเนิ นการตามขั้นตอน
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ
ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อานาจหน้าที่ในตาแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการใช้
อานาจที่ไม่สุจริตหรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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6. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืนการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก
ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้นหากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิ สู จ น์ ได้ว่ า ข้ าราชการ หรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ข องรัฐนั้ น ๆ มี ก ารรับ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ เข้ าข่ ายการมี
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด
๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพ ย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ
ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย
ธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด
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7. ช่องทางและขัน้ ตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นาสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การแจ้ง
เบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นาสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เมื่อพบเห็นหรือประสบปัญ หาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดาเนินการ ดังนี้
(๑) เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวม
เสียประโยชน์ ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจั ดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจของท่าน
อาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบนแต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่า ท่านรู้จัก
บุคคลนั้นต่อคณะกรรมการทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย
(๒) เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คาแนะนาด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึง กรณี ต่างๆ
และผลหรือโทษของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนาวิธีการ
ป้องกันเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทาให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวมท่านสามารถ
ประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
๑) สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ 285 ถ.สวนสน ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 03-261-1030 E-mail : moi_prachuapkhirikhan@industry.go.th
2) ศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.)
เลขที่ 75/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 02-202-3089 E-mail : acc.ops2@gmail.com
๒) ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 03-260-3943 E-mail : prachuapkhirikhan@moi.go.th
******************************************************

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม สอจ.ประจวบคีรีขันธ์

หน้า 24

8. บรรณานุกรม
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.),คู่มือการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, คู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปปง.,คู่มือการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์,ผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี,ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นาสู่
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานคณะกรรมการป้อ งกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่ ง ชาติ,กฎหมายที่ เกี่ยวข้ องป้องกั นและ
ปราบปรามการทุจริต
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปปช., สรุปผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓,รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อมูลจาก http://www.thairath.co.th/content/838509
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