
 

 

 

 
 

 

คู่มือการปฏบิตัิงาน 

เพือ่ป้องกนัผลประโยชนท์บัซอ้น 

เทศบาลต าบลปากพะยูน 
 

งานนติิการส านกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลปากพะยูน 

อ าเภอปากพะยูน  จงัหวดัพทัลงุ



 

ค ำน ำ 
 
 คู่มือการบริหารจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด  พร้อม
ตัวอย่างเพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  ซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมในหลายรูปแบบ  ไม่
เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ อีกด้วย 
 คู่มือเล่มนี้  น าเสนิถึงหลักการแนวคิด  และข้อเสนอแนวทางในการน าไปปรับใช้กับการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้ลดน้อยลง 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเทศบาล
ต าบลปากพะยูนและให้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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บทที่  1 
กำรบรหิำรจัดกำรผลประโยชนท์บัซ้อน 

 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of Interests)  หมายถึง  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  หรือผลประโยชน์ขัดกัน  การท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนตัวหรือ  พวกพ้องเป็นหลัก  ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความรับ
ผิดขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การทุจริต 
 พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน  มีดังนี้ 
 1.  หาประโยชน์ให้ตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัทตัวเองได้รับงานเหมาจากรัฐ 
 2.  รับผลประโยชน์คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพกรและรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับของก านัลจากร้านค้า 
 3.  ใช้อ านาจหน้าท่ีในการเรียกผลตอบแทนและใช้อิทธิพลต าแหน่งหน้าท่ีเกิดส่งผลท่ีเป็นคุณ  แก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 4.  ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เป็นการท าข้อมูลลับของทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ี
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่น ๆ หรือน าไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านั้น 
 5.  ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  เช่นการใช้รถยนต์ของทางราชการไปใช้เป็น
การส่วนตัว 
 6.  การท างานพิเศษ  เช่น  เป็นท่ีปรึกษาหรือต้ังบริษัทด าเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนท างานอยู่ 
 

 องค์กรสำกล  Organization for Economic Cooperation and Development  นิยาม
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ผลประโยชน์ทับซ้อนมี  3  ประเภท 
 1.  ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง  มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธาณะ
เกิดขึ้น 
 2.  ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น  เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้  
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ  ก็น ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง  ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้อง  ประพฤติตนอย่างมีจริยธร รม
เท่านั้น  แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 ๓.  ผลประโยชน์ ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
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หน้ำที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing interests  มี ๒ ประเภท 
 ๑.  ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ                  
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยัง                  
มีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างาน
บางอย่างท่ีคนอื่นๆ ท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน           
มาเกี่ยวข้อง 
 ๒.  ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ี
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติ             
ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ                  
แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ
น ามาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
หลักกำร ๔ ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑.  ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลักเจ้าหน้าท่ี
ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์
ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 ๒.  สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ 
เช่น  จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๓.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบา
และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน         
เพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
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 ๔.  สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการดังนี้ 
  -  ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
   -  ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 
  -  ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางท่ีผิด 
  -  ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้ 
   -  มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
  -  กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -  กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
  - วิธีการจัดการ  (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองท่ี
จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้  ๖ ขั้นตอน ส าหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑.  ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
  ๒.  พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
  ๓.  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
  ๔.  ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
  ๕.  ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.  บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
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รำยละเอียดแต่ละข้ันตอน 
 

 ๑)  การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
  -  ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
  -  เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 
  -  การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและท า
ให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
  -  ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์การ
อื่น(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 
  -  ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ
ให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/ส่ิงของ
สนับสนุนช่วยเหลือ  ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ 
  -  การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
 

 ๒)  พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
 -  องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับ การจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกใน
องค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 
 -  รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด  (แบบเกิดขึ้นจริง แบบท่ีเห็นหรือแบบ
เป็นไปได้) 
 -  เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ท่ีใช้เพื่อการจัดการ 
 -  ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
 

 ๓)  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
 -  เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่
เจ้าหน้าท่ี  ในองค์กร เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรู้จะเริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึง
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นโยบาย  และข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็
ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 -  ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจนส าหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมท างานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 
 -  นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป 
 

 ๔)  ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 -  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
มักจะค านึงถึงส่ิงท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 
 -  ผู้บริหารต้อง พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีท่ีดี
ท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และพิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของ
ต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 ๕) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 -  ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
  -  การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ  องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน  และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน  หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าท่ี
เพื่อผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ี
ตามมา  หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  เช่น  ยกเลิกสัญญา  หรือด าเนินการตามกฎหมาย  บางองค์กรภาครัฐ  
จะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท า
สัญญาด้วย 
  -  นอกจากนี้ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก  อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเส่ียงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่า      
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นี้จะท าให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังนี้        
ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนกับผู้มีส่ วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจ             
ทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

 ๖)  การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 -  ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจาก
ผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างานรวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
บทบำทส ำคัญของผูบ้ริหำร 
 ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information 
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย  คือการปรับเปล่ียน   
ทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 
 สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเรื่องส าคัญมากในการ
สร้างบรรยากาศในท่ีท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ีเกิดขึ้น
จากการตรวจสอบต่างๆ 
 ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย
ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากส่ิงท่ีเปิดเผย
บางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกัน
ผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้ 
 

บทบำทอื่นๆ คือ 
 -  ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
 -  ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
 -  พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
 -  ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่า
ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
 -  ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
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 -  ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้ค าปรึกษาแนะน า
ลูกน้องไม่ให้ท าผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นและตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมา 
ไม่ว่าจะยากเพียงไร  ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นความลับเช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสารที่สมบูรณ์หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้
การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
 

เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  
 -  หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต 
 -  จัดกลไกสนับสนุน เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรม
การกระท าผิดท่ีเหมาะสมและปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 
  - โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและ
ขนาดขององค์กร 
 -  นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
  -  มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๒ 
มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ ทบัซ้อน 

 

มำตรกำรกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 ๑.  พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ ดังต่อไปนี้ 
   (๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
  (๒)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ 
หรือด าเนินคดี 
  (๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
  (๔)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น 
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการด าเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  มาตรา 101  ให้น าบทบัญญัติมาตรา  100  มาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีจ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด  ซึ่งไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา 100 (2) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  มาตรา 102  บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท
มหาชนจ ากัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน  
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  มาตรา 103  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดของผู้ท่ีพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
  มาตรา 103/1  บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย 
 

บทลงโทษ 
  มาตรา 122  เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 
103  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับกรณีความผิดตาม
มาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตน
ด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 ๒.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  
      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 
      ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  
      ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
      ข้อ 3  ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี
ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า 
ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
      ข้อ 4  ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
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      ข้อ 5  เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
       (๑)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตาม 
                         ฐานานุรูป  
       (๒)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
       จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
          (๓)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
     ข้อ 6  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 
หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน
บุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

     ข้อ 7  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหนี้ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถ
กระท าได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม  ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว  เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา  ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับ  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งต้ังถอดถอนส่วนผู้ท่ีด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอด
ถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพื่อด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น                        
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณีเพื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้                      
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
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บทที่ 3 
แนวทำงปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

  แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน “ความขัดแย้งระหว่างบทบาท” (Conflict 
of roles) หมายความว่าบุคคลด ารงต าแหน่งท่ีมีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายวินัยเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  โดยท่ีบุตรชายของวินัยเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย  ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด 
“การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน”  แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การ
กระท าความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้ว   แต่
นายวินัยสามารถวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรชายของตนแต่ประการใด เป็นต้น 
  ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการ
ตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้ค าปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เป็นต้น 
 

 มำตรกำรของรัฐในกำรป้องกันควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑.  ก าหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ 
 ๒.  การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนื้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ 
 ๓.  การก าหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) 
 

ตัวอย่ำงข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
  1.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ท่ีเป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินท่ีมูลค่าสูงเกินความเหมาะสม 
  2.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงตัดสินใจในหน้าท่ีการท างาน โดยมีเรื่องของเงินและการเมืองเข้ามา
เกี่ยวข้อง 
  3.  เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่พึงกระท าการใด ๆ ในต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจหลังพ้นต าแหน่ง
ราชการเป็นการป้องกันมิให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางราชการน าข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการท่ีทราบไปใช้
ประโยชน์หลังออกจากต าแหน่งแล้วและป้องกันการใช้สิทธิพิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการในฐานะท่ี
เคยด ารงต าแหน่งส าคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว 
 

หลักกำร  4  ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.  ระบผุลประโยชน์สาธารณะ 
 2.  สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
 3.  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
 4.  สร้างวัฒนธรรมองค์กรแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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กรอบกำรท ำงำนมี  6  ขั้นตอน 
 1.  ระบผุลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบต่าง ๆ ท่ีเกิดภายในองค์กร 
 2.  พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม  รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
 3.  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถุงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
 4.  ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 5  ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุนองค์กร  และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

รำยละเอียดในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 1.  การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2.  พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
 3.  ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
 4.  ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 5.  ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 6.  การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 
 
 


