คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กรภายใต้กรอบการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐหรือ
Integrity and Transparency Assessment : (ITA) ได้ให้ ความส าคัญต่อประเด็นความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งถือเป็นสาเหตุและเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาสู่การคอรัปชั่นอัน
เป็นการกระทาผิดอย่างร้ายแรง การทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จึงเป็นเรื่องสาคัญที่บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาเป็นต้องมีความเข้าใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่
อันไม่เปิดโอกาสให้มีการทุจริตได้ โดยถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการจัดการคอรัปชั่นองค์กรได้เป็นอย่างดี คู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ ได้รวบรวม
หลักการ แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะ และกรณีตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางเพื่ อการ
บริหารจัดการและป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่จะอานวย
ประโยชน์สาธารณะได้อย่างแท้จริง
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงจัดทาคู่มือเล่มนี้ ขึ้น โดยแนะนาหลักการ แนวคิด
กรณีศึกษา พร้อมแนวทางการป้องกัน ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถนาไปศึกษาทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยซน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม โดยมิใช่เป็นข้อ
ห้ า มหรื อ ข้ อ ก าหนดให้ เ จ้ า หน้ าที่ ส านั ก งานฯ ท าหรื อ ไม่ ท าอะไร ซึ่ ง จะช่ ว ยการปฏิบั ติ ง านให้ เ ป็น ไปตาม
ข้อกาหนดหรือข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มีนาคม 2563
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1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
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1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
1.1 ความสาคัญของความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การทางานราชการในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบเป็นอย่างมาก เรื่องของการป้องกันความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรนั้น ปรากฏในหลายๆ องค์กรว่าเป็นตัวชี้วัดหนึ่งภายใต้ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมใน
องค์กรภายใต้กรอบการทางานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐหรือ
Integrity and Transparency Assessment : (ITA) ได้ให้ความสาคัญต่อประเด็นความขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งแม้ ส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นความผิดขั้นต้นยังไม่ใช่การคอรัปชั่น แต่ก็เป็นสาเหตุ
และเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะนาสู่การคอรัปชั่น ที่มีความรุนแรงกว่าได้ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อผลประโยชน์ทั บซ้ อนนี้จึ งเป็น เรื่ องส าคัญ อัน สามารถน าไปประยุ กต์ ใ ช้ เ ป็ น
มาตรการเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดคอรัปชั่นองค์กรได้เป็นอย่างดี ผลประโยชน์ทับซ้อนหากปล่อยให้มีการ
พัฒนาไปจนถึงการประพฤติมิชอบ และการทุจริตในองค์กรก็จะเป็นการยากที่จะดาเนินการแก้ไข การทาความ
เข้ า ใจและการมี ม าตรการในการบริ ห ารจั ด การไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นขึ้ นในองค์ ก รจึ ง เป็น สิ่ ง ส าคัญ
ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นความสาคัญในการสร้างความตระหนัก
และได้มีมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562 ซึ่งนาสู่การ
ปรั บ เปลี่ ย นวัฒ นธรรมและค่านิ ย ม การสร้ างจิตส านึก และเสริมสร้างจริยธรรมของบุคคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากภารกิจของและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสานักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นเป็นการทางานอยู่บนพื้นฐานและความไว้วางใจโดยมีความโปร่งใสของ
กระบวนการทางานเป็นหลักประกันในความน่าเชื่อถือและไว้วางใจต่อองค์กร ภาพแห่งการยึดถือหลักจริยธรรม
และผลประโยชน์ ส่ ว นรวมในการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น ส าคั ญ นั้ น เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ อั น หนึ่ ง นอกเหนื อ ไปจาก
ประสิทธิภาพ และความแม่นยาในการทางาน
คู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การป้ อ งกั น ความขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวม
ส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชนแห่ งชาตินี้ จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวคิ ดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
เพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นจากความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมใน
กระบวนการทางาน ตาแหน่งงาน และอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของสานักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. จะได้มี แนวทางในการปฏิบัติราชการและประพฤติต นเพื่อขับเคลื่ อน
ภารกิจขององค์กร ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
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ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ มีความเสมอภาค
และความเป็นธรรม อันจะนาสู่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ภาคภูมิได้ในที่สุด
1.2 ความหมายความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ความหมายเกี่ยวกับความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)
มีผู้ที่ได้ให้ความหมายไว้มากมาย แต่สิ่งที่คู่มือเล่มนี้ฉบับนี้ได้มุ่งเน้นคือ การใช้ความหมายร่วมกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบซึ่งจะทาให้เกิดความหมายในการปฏิบัติงานที่สามารถนามาใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติได้โดยตรง และ
ตรงกับความต้องการของสานักงาน กสม. ได้เป็นอย่างดี ความหมายของความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) ในที่นี้จะให้พิจารณาจาก 3 แหล่งที่มาของความหมาย ได้แก่
1) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest: COI) หรือความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ (เช่น ทนายความ นักการเมือง
ผู้บริหาร หรือ ผู้อานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อันส่งผลให้เกิดปัญหาที่ บุคคลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเป็นกลาง ไม่ลาเอียง ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขา
จะสามารถปฏิบัติงานตามตาแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด ผลประโยชน์ทับซ้อน
อาจเรียกชื่อแตกต่างกัน เช่น ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือผลประโยชน์ขัดกัน1
2) ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ สานักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะ
เป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติ หน้าที่ในตาแหน่งนั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระทาความผิดทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่
กลับตัดสินใจปฏิบัติ หน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง2
3) ผลประโยชน์ทับซ้อน นิยามจากหนังสือคู่มือ Managing Conflict of Interest In The Public Sector
ขององค์ ก ารเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ และพั ฒ นา Organization For Economic Co-Operation And
1

จาก คู่ มื อ การประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานของหน่ ว ยงานภาครัฐ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560, โดย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , 2560, นนทบุรี: สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
2
จาก ความขัดแย้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม, โดย ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน สานักงาน ก.พ., 2552, นนทบุรี: สานักงาน ก.พ.
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Development ความขั ด แย้ ง กั น ของผลประโยชน์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บความขั ด กั นระหว่ างหน้ า ที่ ต่อ สาธารณะกับ
ประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สาธารณะที่ซึ่งประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่สาธารณะนั้น มีอิทธิพลต่อการทางาน
ในหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นั้น ๆ3
1.3 ความขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์สาธารณะ
ความขัดกันหรือความขัดแย้ง (Conflict) เป็นสถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยกันเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลไม่ส ามารถตัดสิ นใจกระทาอย่ างใดอย่างหนึ่ง หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม ในบางกรณีความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกัน ในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ
หรือผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความ
ต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้ คนเรามีพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความต้องการทั้งหลาย ซึ่งจะต้องไม่กระทบกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ จึงต้องมีการทา
ความเข้าใจและสร้างจิตสานึกสาธารณะขึ้นในบุคคลเพื่อจะได้เกิดชุดความคิด (Mindset) ที่ถูกต้องนาสู่พฤติกรรม
ที่ถูกต้องทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
1.4 ความเข้าใจต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests)
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลาย
ในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคมความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็ นการ
ละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ หรือการกระทาอื่น ที่มีความ
หมายถึงความขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทั บซ้อน ความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชันเชิงนโยบาย
1.5 ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) กับการคอร์รัปชัน
(Conflict Of Interests & Corruption)
การคอร์รัปชัน คือ การทุจริตในระดับที่สูงสุด ส่วนความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ถือเป็นความผิดระดับต้นไม่ใช่การคอร์รัปชัน แต่เป็นต้นเหตุพื้นฐานของการคอร์รัปชันและเมื่อมีพฤติกรรม
ของความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเกิดขึ้นก็จะนาไปสู่การคอร์รัปชั นได้ เราอาจ
พิจารณาได้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interests เป็นรูปแบบหนึ่งของ Corruption แต่ระดับหรือ
ขนาดและขอบเขตต่ า งกั น Conflict of Interests น าไปสู่ Corruption ที่ รุ น แรงขึ้ น Conflict of Interests
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จาก Managing conflict of interest in the public sector (p.15), by Organisation for Economic Cooperation and Development, 2005, Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
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เกี่ย วกับ การใช้อานาจที่เป็ น ทางการเชื่อมโยงกับกฎหมายระเบียบการปฏิบัติ และส่ ว นที่ไม่เป็นทางการเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขยายไปถึงเรื่องครอบครัวซึ่งต้องพิจารณาความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และคนในเครือญาติ
1.6 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ปั ญ หาจากความขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชนส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม
(ผลประโยชน์ทับซ้อน)4 ซึ่งมีปจั จัยสาคัญ 3 ประการ คือ
1) บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2) เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลยพินิจ
3) เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมการเปรียบเทียบกันระหว่างความ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (COI) กับคอร์รัปชั่น
1.7 ประเภทของการขัดกันผลประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
องค์กรว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ Organization for Economic Cooperation and
Development (OECD) ได้ จ าแนกความทั บ ซ้ อ นระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมไว้
3 ประเภท คือ5
1) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
2) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived and Apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริง ๆ
อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
3) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
ในการดาเนินมาตรการทั้งในทางปฏิบัติและมาตรการเชิงนโยบายนั้น จาเป็นจะต้องมีความเข้าใจความ
ขัดกันของผลประโยชน์ดังกล่าวทั้ง 3 ประเภท เนื่องจากมาตรการในเชิงป้องกันนั้ นเป็นสิ่งที่ต้องนามาพิจารณา
ในเบื้องแรกเนื่องจากเป็นแนวทางการทางานเพื่อ ลดความเสี่ยงและป้องกันการกระทาผิดที่อาจส่งผลร้ายตามมา
4

จาก คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี : คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจเรียกรับของขวัญเงินสนับสนุน
เงินบริจาค จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (น.12), โดย กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2560, กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
5
จาก คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (น.5), โดย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, [2552], กรุงเทพฯ:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
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ที่ ไ ม่ ส ามารถประเมิ น ความเสี ย หายได้ โ ดยเฉพาะหากปล่ อ ยให้ ก ารคอรั ป ชั่ น ได้ เ กิ ด ขึ้ น ก็ ส่ ง ผลร้า ยเป็ น ลู กโซ่
ต่อเนื่องกันซึง่ แก้ไขได้ยากลาบาก
1.8 หน้าที่ทับซ้อนหรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน6
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing Interests) แม้จะไม่ใช่
ผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยตรง แต่ค วามใกล้ เ คี ยงกั น อั นอาจก่ อ ให้ เกิ ด ปั ญหาการทั บซ้ อ นของผลประโยชน์ ห รือ
ความขัดกันของประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1) เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง บทบาท เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง
ออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย โดยปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทาไม่ได้
หน่วยงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความสาคัญกับปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
2) เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มี การดารงตาแหน่งหรือถูกแต่งตั้งในหน่ วยงานอื่นนอกจากหน่วยงานหลั ก
และการทาบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้ประโยชน์แก่การทา
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง
หรือมีอคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการ
แบบเดียวกันนั่นคือการตัดสินใจ
1.9 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน7
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถจัดกลุ่มและแบ่งเป็นรูปแบบที่สาคัญได้ 7 รูปแบบ ได้แก่
1) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ในรู ปแบบอื่ น ๆ ที่ ไม่ เหมาะสมและมี ผลต่ อการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ เช่ น หน่ วยงานราชการรั บเงิ นบริ จาค
สร้างสานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัด จ้าง
แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
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จาก คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรณี : คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างอาจเรียกรับของขวัญเงินสนับสนุน
เงินบริจาค จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560. เล่มเดิม. (น.10).
7
จาก คู่ มื อ การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (น.4), โดย ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต (ศปท.) ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการคลัง, 2560, กรุงเทพฯ: สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง.
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2) การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทาสัญ ญา
ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรื อจ้างบริ ษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้ าง
สานักงาน
3) การทางานหลั งจากออกจากตาแหน่ งสาธารณะหรื อหลั งเกษีย ณ (Post-employment) หมายถึง
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเองเคย
มีอานาจควบคุม กากับ ดูแล
4) การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย
ตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงาน
ที่ตนสังกัดอยู่
5) การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ภายใน (Inside Information) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง สาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ
ที่ดิน โดยใส่ ชื่อภรรยา หรื อทราบว่าจะมีการซื้อ ที่ดินเพื่ อทาโครงการของรัฐ ก็ จ ะไปซื้ อที่ ดินเพื่อ เก็ง กาไรและ
ขายให้กับรัฐในราคาที่สูงขึ้น
6) การใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานเพื่ อ ประโยชน์ ข องธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว (Using employer’s property
for Private Advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องาน
ส่วนตัว
7) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่ หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่ ว นรวม จะเห็ น ว่าโอกาสความเป็ น ไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสู งมากเพราะปัญหาดังกล่ าวมี ขอบเขตครอบคลุ ม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทางาน
ของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกรูปแบบ
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2. การจัดการความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หลั ก การพื้ น ฐานในการจั ด การความขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมหรื อ
ผลประโยชน์ทับซ้อนระดับองค์กรสาธารณะ8
หลักการพื้นฐานนี้ได้มาจากแนวคิด จากองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา ซึ่งมีหลักการ
พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีลักษณะสากลที่ สานักงาน กสม. สามารถนามาใช้ได้ เนื่องจาก
สานักงาน กสม. เป็นองค์ของรัฐที่มีบทบาทต่อสาธารณะในวงกว้าง ในหลักการพื้นฐานนี้ได้ระบุถึงประโยชน์ใน
การรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อองค์กรสาธารณะไว้ได้นั้น จะเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ขององค์กรของรัฐ
หรือองค์กรสาธารณะนั้น ๆ ที่ได้ดาเนินการเป็นที่ประจักษ์ตามหลักการพื้นฐานในการจัดการความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างเสริมความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่
และความซื่อตรงต่อความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) การให้บริการสาธารณะ โดยการทางานของสานักงาน กสม. จะต้องเน้นลงไปที่การดาเนินการใด ๆ
ที่จะต้องคานึงถึงประโยชน์สาธารณะ การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้ องตัดสินใจและ
ให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า
ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล การปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย โดยจะต้องคานึงถึงประเด็นสาคัญดังนี้
- เจ้ าหน้ าที่ของส านั กงาน กสม. ในฐานะที่เป็น องค์กรของรัฐ ควรมีกระบวนการตัดสินใจและ
ให้คาแนะนาตามกฎหมายและนโยบายที่ เกี่ยวข้องแต่ละกรณีโดยไม่คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัว
และไม่ควรมีอิทธิ พลจากศาสนา อาชีพ การเมือง พรรคการเมือง เชื้อชาติ ครอบครัว หรือความ
ต้องการส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ควรเสียสละประโยชน์ส่วนตัว มีการจากัดการดาเนินงานผลประโยชน์
ส่วนตัวที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการทางานที่เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในงานนั้น ๆ
ถ้าจาเป็นต้องร่วมดาเนินการใด ๆ ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่อาจก่อความ
เสียหายจากผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้อง
- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ควรหลีกเลี่ยงการกระทาการใด ๆ ที่จะได้ประโยชน์ข้อมูลภายใน
องค์กรที่ตนเองได้รั บ หรื อถือครองในระหว่างดารงตาแหน่ง อันจะนามาซึ่ งประโยชน์ ส่ ว นตั ว
ที่ไม่เป็นธรรม
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- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ไม่ควรแสวงหาหรือยอมรับ ประโยชน์ รูปแบบใด ๆ เพื่อที่จะมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือการงดเว้นการปฏิบัติหน้าที่
- เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. จะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากสานักงานหรือ องค์กร
รวมถึงสิทธิพิเศษที่เข้าถึงข้อมูลโดยตาแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพ้นตาแหน่งหรือลาออก
จากหน่วยงาน
2) สนับสนุนความโปร่งใสและการตรวจสอบข้อเท็จจริง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและการจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด
มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิ ด เผยผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะต้องมีการคานึงถึงความโปร่งใสและการตรวจสอบได้
ในประเด็นดังนี้
- เจ้ าหน้ าที่ของส านั กงาน กสม. ที่ทาหน้าที่ใ นการตรวจสอบหรือ ไต่ส วนแบบปิดหรื อทางลั บ
จะต้องกระทาภายใต้กฎหมายกาหนดและคานึงถึงค่านิยมสาธารณะที่จะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ
มีความเป็นธรรม และความซื่อสัตย์
- ผลประโยชน์ส่วนตัวเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. และพวก อาจส่งผลกระทบประสิทธิภาพของ
การปฏิบั ติห น้ าที่ควรได้รั บการเปิดเผยอย่างเหมาะสมเพื่อให้ เกิด การควบคุม ที่เพียงพอและ
การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ถูกต้องเป็นธรรม
- สานักงาน และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ควรมีการเปิดเผยที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอใน
กระบวนการของการแก้ ไ ขหรื อ การจั ด การความขั ด กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- สานักงาน กสม. เป็น หน่วยงานราชการ ควรส่งเสริมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการจัดการ
ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมภายในกรอบของกฎหมาย
กาหนด
3) การส่งเสริมความรับผิดชอบของบุคคลและบุคคลตัวอย่าง การส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคล
และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง เป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถ
สะท้อนถึงหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมู ลนาเข้าจาก
ทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน
มากที่สุดเท่าที่ทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย โดยมีประเด็นสาคัญในการดาเนินการ ดังนี้
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- เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ทาหน้ าที่ด้ว ยความซื่อสัตย์อย่างเสมอต้นเสมอปลายควรได้รับการยกย่ อง
ให้เป็นตัวอย่างแก่เจ้าหน้าที่คนอื่น ๆ และเป็นที่รับรู้ของสาธารณะ
- เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ควรต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ กิ จ การส่ ว นตั ว และความ
รับผิดชอบในหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมเกิดขึ้นหลังจากที่เข้ามาดารงตาแหน่งต่าง ๆ
- เจ้าหน้าที่รัฐควรรับผิดชอบในการกาหนดและการแก้ไขปัญหาความขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเมื่อมีความขัดกันเกิดขึ้น
- เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ ต้องแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการรักษาความซื่อสัตย์ และ
ความเป็ น มืออาชีพของพวกเขาผ่ านการปฏิบัติตามนโยบายการจัด การความขัดกันระหว่ า ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ผู้บริหารระดับสูงต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
ก) สานักงาน กสม. ควรมีนโยบาย กระบวนการดาเนินการ และมีการปฏิบัติที่เหมาะสมเพียงพอ
ในสภาพแวดล้อมของการทางานที่จะส่งเสริมให้มีการควบคุมและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ต่อปัญหาความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ข) การปฏิบัติขององค์กรควรส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ที่จะเปิดเผย และหารือ
เกี่ยวกับเรื่องปัญหาความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในองค์กร
และให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเปิดเผยข้อมูล อย่างผิดวัตถุประสงค์โดยบุค คล
ที่ไม่เกี่ยวข้อง
ค) สานักงาน กสม. ควรสร้างและรักษาวัฒนธรรมของการสื่อสารแบบเปิดภายในองค์กร และให้มี
การสื่อสารระหว่างบุคคลากรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และการส่งเสริมความซื่อสัตย์ดังกล่าว
ง) ผู้บริหารควรให้คาชี้แนะและจัดการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและวิวัฒนาการเชิงพลวัตร
ในการสร้ างกฎระเบี ย บและแนวทางการปฏิบัติ ที่สอดรับกับ สภาพแวดล้อมการทางานของ
องค์กร
จ) เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของ และปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนา
ในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
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- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
5) การพัฒนากรอบนโยบาย ให้ มีกาหนดแนวนโยบายในการจัดการกับปัญหาความขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้เป็นส่วนสาคัญของการบริหารและบริบทแห่งระเบียบปฏิบัติของ
องค์กร โดยออกแบบมาเพื่อเป็นนโยบายและการปฏิบัติทั่วไปที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว
และให้มีการเสนอมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติเสริมสร้างซึ่งกันและกัน มีเสถียรภาพ เพื่อจัดการ
ปัญหาความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหน้าที่หลักของแนวทางนี้คือ
- กาหนดคุณลักษณะทั่วไปของสถานการณ์ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ซึง่ มีศักยภาพที่จะทาให้ความเป็นธรรมองค์กรและความซื่อสัตย์ของเจ้าหน้าที่ต้องเผชิญ
กับความเสี่ยง
- ระบุสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงของความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมที่ยอมรับไม่ได้
- ภาวะผู้นาและความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการนโยบายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามและการคาดการณ์ในด้านการป้องกันความเสี่ยง
- การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงพอและการจัดการความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมถึงผู้รับเหมาลูกค้าผู้สนับสนุนและชุมชน
- ประเมินนโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประสิทธิภาพตามประสบการณ์
- ปรับปรุงพัฒนาและปรับเปลี่ยนนโยบายและกระบวนการทางานที่จาเป็นให้ทันต่อสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
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3. แนวทางการจัดการความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
3.1 การใช้ยุทธวิธีในการจัดการความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมการ
ฝ่ายบริหารจะต้องตระหนักในความสาคั ญในบทบาทหน้าที่บุคคลากรสานักงาน กสม. ซึ่งมีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างที่ดี และขณะเดียวกัน
ก็ต้องปฏิบัติตนภายใต้ยุทธวิธีตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1) ยุทธวิธีป้องปราม โดยการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ บุคคลากรทุกคนที่ต้องมีจิตสานึกต่อหน้าที่ต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก าหนดทางจริ ย ธรรมข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของส านั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562 ควรศึกษาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนให้ มีความเข้าใจอย่ างลึ ก ซึ้ง ผู้ บริห ารระดับสู ง และผู้ บังคับบัญชาจะต้อ งปฏิบัติต นเป็ น
แบบอย่างที่ดี และในมาตรการดังกล่าวนั้นได้มีความเชื่อมโยงกับวินัยในมาตรการดังกล่าว ข้อ 9
2) ยุทธวิธีป้องกันเชิงรุก เกี่ยวกับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยผู้บริหารระดับสูง
ก) การทางานในเชิงโครงสร้าง โดยการสร้างและรักษาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับนโยบาย กระบวนงาน
ข้อตกลง และการฝึกอบรมต่างๆ ที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
อย่างต่อเนื่อง
ข) การใช้ภาวะผู้นา โดยแสดงภาวะความเป็นผู้นาที่มีจริยธรรมและเป็นต้นแบบในการปฏิบัติและ
ให้ความชัดเจนกับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ค) การจัดการปัจจัยแวดล้อม โดยส่งเสริมสนับสนุนบรรยากาศการทางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ง) การแสดงให้เห็นเส้นทางการทางาน โดยกาหนดนโยบายให้ผู้ใต้บังคั บบัญชาศึกษาแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสม่าเสมอ
3.2 การขับเคลื่อนเชิงบริ หารในการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้า หน้าที่สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1) ผู้บริหารกาหนดนโยบายขับเคลื่อน ผลักดัน โดยเฉพาะการเป็นแบบอย่างที่ดีในการ ประพฤติ ปฏิบัติตน
ตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงาน กสม.
2) จัดทาหรือปรับปรุงกลไกต่าง ๆ ทางด้านการบริหารงานเพื่อรองรับการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงาน กสม. เช่น การกาหนดมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน
เพื่อป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
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3) จั ด ท าส าเนาคู่ มือ การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ทั บ ซ้อ นทั้ ง ที่ เป็ นเอกสาร และสื่ อ อื่ น ๆ แจกจ่ า ยให้ กับ
ข้าราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานราชการของส านักงาน กสม. ทุกคน พร้อมทั้ง จัดเก็บไว้ใ นสถานที่ต่าง ๆ ที่
ข้าราชการสามารถไปค้นคว้าหาอ่านได้ง่ายและสะดวก
4) เผยแพร่และฝึกอบรมทาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระและวิธีการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนของสานักงาน กสม.
5) ให้มีการกาหนดวิธีการรายงานการกระทาผิดและการไต่สวนหาข้อเท็จจริง
3.3 แนวทางการให้ การรับของขวัญ และผลประโยชน์9
หลักการและแนวคิดนี้ ได้นาแนวคิดมาจากคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมการข้าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้เน้นเรื่องการให้ การรับของขวัญ และผลประโยชน์ ซึ่ง สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการ
ดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของบุคคลากรของสานักงาน กสม. ตามข้อกาหนด
ทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2561 ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2562
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่รับ
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดในประการที่อาจทาให้ กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติห น้าที่ ต้องอุทิศเวลาแก่
ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของสานักงาน
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นหรื อกระทากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ต้องดูแล
รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น
โดยต้องคิดและตัดสินใจและกระทาหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นสาคัญ โดยปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่คนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทาหน้าที่ที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้ งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
1) ความหมายของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในคู่มือนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ หรืออื่น ๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้ และหรือได้รับที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
9

จาก คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน. เล่มเดิม. (น. 8).
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จากการจ้างงานในราชการปกติ ของขวัญและผลประโยชน์ อื่นใดที่สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถ
ตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible Gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภคความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible Gifts and Benefits) หมายถึงสิ่งใด ๆ
หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ การให้บริการส่วนตัวการ ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน
การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
2) แนวคิดในกาปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐโดยทั่วไป
คาถามสาคัญในการจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี 3 คาถาม10 ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ได้แก่
1) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรับหรือไม่
2) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรายงานการรับหรือไม่
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
2.1) เจ้าหน้าที่ของรัฐควรจะรั บหรือไม่ ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลาย
โอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือ
ให้กันตามมารยาท ที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
ก) ถ้าเป็นการให้เงิน เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสด หรือสิ่งใด ๆ
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่าย
การรับสินบนการถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทั บ ใจต่ อ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ การท างานในอนาคต
ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น
งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ
ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
ข) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่
หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตน
10

จาก คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (น.14), โดย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี, 2560, กรุงเทพฯ: กรมบังคับคดี.
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ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใด ๆ
จะต้องกระทาด้ว ยความเป็น กลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้ บริการ และปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ จึงไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอน ความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคม
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพัน
ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่กับสานักงาน กสม.
2.2) เจ้าหน้าที่ควรจะรายงานการรับหรือไม่ การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสิน
จากหลักการต่อไปนี้
ก) ธรรมชาติของผู้ให้ พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับ กับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทา
ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการ
ที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
ข) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว และต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ทั้งจากระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุด
ว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์
ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ
3) หลักการที่ต้องพิจารณา
การกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้หน่วยงานเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้
ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
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หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านั กงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศส านั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 และฉบับที่ ๒
พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะข้อความในวรรคสองของข้อ 4.2
4) แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็ กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้
- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบี ย นไว้ และเจ้ าหน้ าที่มีความจาเป็นต้องรับให้ ห น่ว ยงานโดยหัว หน้าส่วนราชการตัดสิ นว่าสมควร
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร
เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญใน
โอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
- ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวั ญและหรื อผลประโยชน์ที่ ไ ด้รับจากผู้ ให้ คนเดีย วกั น
กลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้ มีความสั มพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับ บริการ (ประชาชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ เมื่ อ มี ผู้ มารั บบริก าร ควรปฏิ เสธการรับ เงิน สดหรื อ สิ่ ง ใดๆ ที่ ส ามารถเปลี่ ยน
เป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
5) เจ้าหน้าที่สามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
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2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าจะต้องให้เป็นทรัพย์สิน
ของส่วนราชการหรือไม่การฝ่าฝืนกฎนี้จะมีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ ตามข้อกาหนดทาง
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถ
พิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมี ผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษ
ทางอาญาด้วย
6) การรับของขวัญและผลประโยชน์เป็นพฤติกรรมความเสี่ยง
การรั บ ของขวัญและผลประโยชน์ใ ด ๆ เป็นสาเหตุให้ ส าธารณชนรับรู้ว่ามีก ารปฏิบั ติอ ย่างมี อ คติ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐ และต่อข้าราชการพฤติกรรมความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
ก) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่ าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเอง หรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข) การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริก ารหรือผู้รับงาน รับจ้าง รับเหมา
ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ ทาให้มี
การปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ
อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐาน หรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น
หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม
เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็น
การรั บ สิ น บนการแสวงหาเหตุผ ลเพื่ อ บิ ด เบือ นความจริง มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็น ไปได้ ม ากที่ เราจะรั บ ของขวัญ และ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ”
“หากไม่รับจะเป็นการทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับหน่วยงานหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ๆ ก็ทาเช่นนี้ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
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“ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล ผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น
คนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉัน
จะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
โดยต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องตนเองจากการถูกดาเนินการ
ทางวินัยหากการกระทาทีเ่ ป็นการกระทาที่มิชอบ
7) แนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการสิ ทธิมนุ ษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 และประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับ
สินบน พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 ซึ่งสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติห ามเจาหนาที่
รับคารับรอง และของขวัญอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่ เวนแตเปนการรับในนามสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเปนการรับคารับรองและของขวัญที่มีราคาหรือมูลคาไมเกินจานวนที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหง ชาติกาหนดไวสาหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรม จรรยา
ของเจาหนาที่ของรัฐ
3.4 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ11
เพื่อให้ การปฏิบั ติงานเกี่ย วกับ การพัส ดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมโดยคานึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นประการสาคัญและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มงานพัสดุ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อป้องกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ดังนี้
1) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่กาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือ
ของพวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการเสนอราคา

จาก คู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (น. 16-17), โดย กลุม่ งานพัสดุ สานักบริหารกลาง สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2561, กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
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2) ห้ามมิให้เจ้าหน้ าที่ให้ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ใ นการ
ประมูลหรือการจ้ างเหมา รวมถึงการปกปิ ดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อ มูล ข่าวสารล่าช้ าหรื อ
พ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
3) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือการใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจ
หน้าที่ทาให้บริษัทตัวเองหรือพวกพ้องได้งานรับเหมาจากรัฐ
4) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้ องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่
เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการรับของขวัญ/ของกานัลจากบริษัทเอกชนที่ได้รับ
งานของทางราชการ
5) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รับงานพิเศษ หรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการโดยรวมของหน่วยงาน
6) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น ใช้คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ วัสดุสานักงานอื่น ๆ หรือยานพาหนะของทางราชการในธุระหรือกิจส่วนตัว
7) ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองาน โดยตรวจสอบจากหนังสื อรั บรองการจดทะเบียนนิติบุคคลว่ามีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการหรื อ
พนักงานราชการในหน่วยงานหรือไม่
8) ให้ผู้บริหารที่กากับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน
โดยตรวจสอบจากหนั งสื อรั บ รองการจดทะเบียนนิติบุคคลว่ามีความเกี่ยวข้องกับหั ว หน้าเจ้าหน้าที่พัส ดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่
9) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ต้องดาเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม
10) ต้องคานึงถึงความคุ้มค่า โดยเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ
11) ต้องดาเนินการกับผู้เสนอราคา ผู้เสนองาน หรือคู่สัญญาทุกรายด้วยความเสมอภาค ทั้งทางด้าน
การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการพิ จ ารณาผล และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บระหว่ า งผู้ เ สนอราคา
ผู้เสนองาน
การปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ให้ ยึ ดมั่น ในคุณธรรม จริ ย ธรรม มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสั ตย์ สุ จริ ต โปร่งใส ยืนหยัดทาในสิ่ งที่ ถู ก ต้ อ ง
เป็นธรรมและถูกระเบียบข้อกฎหมาย และยึดหลักความคุ้มค่ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
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2) ปฏิบั ติห น้ าที่ด้ว ยความกล้ า หาญ ยึดมั่นความถูก ต้ องดีง าม และชอบธรรมปฏิบั ติง านโดยไม่ ย อม
โอนอ่อนผ่อนตามคาสั่งหรือเอื้อประโยชน์ใด ๆ ให้กับบริษัทเอกชนรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดหลักการดาเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการอย่างรอบคอบและเคร่งครัด
3) ห้ามมิให้รับของขวัญหรื อของกานัลจากบริษัทเอกชน เพื่ออานวยความสะดวกหรือเพื่อช่วยเหลื อ
ให้บริษัทเอกชนนั้น ๆ ได้รับงานของส่วนราชการ
4) ห้ามมิให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง และทาสัญญากับบริษัทของครอบครัวตนเองหรือพวกพ้อง
5) ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือพวกพ้อง
6) ห้ ามมิให้ น าข้อมูล เกี่ย วกับ การจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะไปเปิดเผยให้ แก่
บริษัทเอกชนหรือพวกพ้องที่ตนรู้จัก เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
7) ห้ามมิให้รับจ้างทางานพิเศษกับบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับทางราชการ
8) ห้ามมิให้รับงานนอก แล้วส่งผลเสียต่องานในหน้าที่
9) ห้ามมิให้รับส่วนลดในสินค้า หรือบริการจากบริษัทเอกชนที่ เป็นคู่สัญญากับทางราชการ โดยได้รับ
ส่วนลดมากกว่าที่ให้กับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
10) ห้ า มมิ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง หั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น กรรมการจั ด ท าร่ า งขอบเขตของงาน หรื อ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ หรือร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา กรรมการซื้อหรือจ้าง กรรมการตรวจการจ้า ง การตรวจ
รับพัสดุ กรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาในเรื่องที่ตนเองทาหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซึ่งการตัดสินใจอาจจะมี
ผลทาให้ผลการพิจารณาเบี่ยงเบน
11) ห้ามมิให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หรือร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา กรรมการซื้อหรือจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ กรรมการ
ดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาในเรื่องที่ตนเองทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งการตัดสินใจอาจจะมีผลทาให้ผลการพิจารณา
เบี่ยงเบน (ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายและระเบียบฯ กาหนดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ)
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4. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
กฎหมายและหลักเกณฑ์การกาหนดคุณธรรมจริยธรรมที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับ และแนวปฏิบัติในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่สาคัญ ประกอบด้วย
4.1 พระราชบัญญัติ ประกอบรั ฐธรรมนู ญ ว่า ด้ ว ยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจริ ตแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2561 หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา 126 นอกจากเจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ที่ รัฐ ธรรมนูญ ก าหนดไว้เ ป็น การเฉพาะแล้ ว ห้ า มมิ ให้
กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด ดาเนิน
กิจการดังต่อไปนี้
1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้ า ที่ ใ นฐานะที่ เ ป็ น เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจไม่ ว่ า โดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มในการก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
2) เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ เ ข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม
ในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด
ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมี
อานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วย
โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น
ดาเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดารงตาแหน่ง คู่สมรส ตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกัน
ฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด เจ้าพนักงานของ
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รัฐที่มีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องดาเนินการไม่ให้มีลั กษณะดังกล่ าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารง
ตาแหน่ง
มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง และผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด ดาเนินการใดตามมาตรา 126 (4) ภายในสองปีนับแต่วันที่
พ้นจากตาแหน่ง
มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้
จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และ
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
ให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี
ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 129 การกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
4.2 ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ก ารรั บ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ออก
ประกาศโดยอาศัย อานาจตามมาตรา 103 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้ว ยการป้องกั น และ
ปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์จากบุคคล
เว้นแต่กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่ประกาศกาหนด
4.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มิให้มีการเบียดเบียนข้าราชการ โดยไม่จาเป็นและสร้างทัศนคติ
ที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากมีการแข่งขันให้ของขวัญในราคาแพง ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบอื่น ๆ
ในวงราชการอีกด้วยและในการกาหนดจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นประเภทต่าง ๆ ก็มีวิธีการกาหนด
ในเรื่องทานองเดียวกัน ประกอบกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และจานวนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ สานักนายกรัฐมนตรี
จึงรวบรวมมาตรการเหล่านั้นและกาหนดเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้ของขวัญและ
รับของขวัญให้มีมาตรฐานเดียวกันและชัดเจน โดยมีสาระสาคัญดังนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันมิได้
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4.4 ข้อกาหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561
ข้อ 11 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
หรือมีพฤติการณ์ที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ข้อ 12 ไม่ขอ ไม่เรียก ไม่รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดในประการที่อาจทาให้
กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้ อ 13 ไม่ รั บ ของขวั ญ ของก านั ล ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด เว้ น แต่ เ ป็ น การรับ จากการให้
โดยธรรมจรรยา และการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับให้รับได้
ข้อ 25 อุทิศเวลาแก่ทางราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือผู้อื่น หรือกระทากิจการใดอันเป็นการกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ข้อ 30 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของสานักงาน
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบให้กระทาได้
ข้อ 31 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น
4.5 ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
พ.ศ. 2562 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 โดยในประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง
มาตรการการป้องกันการรับสินบน พ.ศ. 2562 มีส่วนของมาตรการที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ได้แก่
ข้อ 4 การกระทาที่ตองใชความระมัดระวังเพื่อปองกันความเสี่ยงในการใหหรือรับสินบน การกระทา
ที่มีความเสี่ยงสูงในการใหหรือรับสินบน ซึ่งจะตองระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบอยาง
เคร่งครัด ไดแก
ข้อ 4.1 ค่าอานวยความสะดวก ค่าอานวยความสะดวก หมายถึง คาใชจายที่จายใหแกเจาหนาที่ของ
รัฐอยางไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาเจาหนาที่ของรัฐจะดาเนินการตามกระบวนการ หรือเปนการกระตุนให้
การดาเนินการตามกระบวนการอันชอบดวยหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติหามเจาหนาที่รับคาอานวยความสะดวก ไมวากรณีใดๆ
ข้อ 4.2 คารับรองและของขวัญ คารับรองและของขวัญ หมายถึง คาใชจายในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สรางความสัมพันธอันดี หรือเปนการแสดงออกทางมารยาททางสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยูในหลากหลายรูปแบบ
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ไมวาจะเปนเงิน สินคา บริการ บัตรกานัล คารับรอง คาที่พัก คายานพาหนะ คาเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการหรือ
การศึกษา ดูงาน คาอาหารและเครื่องดื่ม เปนตน
สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหามเจาหนาที่รับคารับรองและของขวัญอันเนื่องมาจาก
การปฏิบัติงานในหนาที่ เวนแตเปนการรับในนามสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือเปนการรับ
คารั บ รองและของขวัญ ที่มีร าคาหรื อ มูล คาไมเกินจานวนที่ค ณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แหงชาติกาหนดไวสาหรับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ
ข้อ 4.3 การรับบริจาค การบริจาคถือเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในการชวยเหลือสังคมหรือผู ดอยโอกาส
โดยการรับบริจาคจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอานาจและกระทาอยางโปรงใส พรอมกับมีวัตถุประสงคในการบริจาค
ที่ชัดเจน และตองไมเปนการบริจาคที่ทาขึ้นเพื่อปกปดการใหสินบน รวมทั้งตองมีการบันทึกทางบัญชีที่ถูกตองตาม
ความเปนจริง
4.6 ประกาศสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผล
ประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2562 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ 10 ข้อ ได้แก่
1) ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น อันจะทาให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการ
2) ต้องไม่ดาเนิ น การใด ๆ ที่เป็นการช่วยเหลื อญาติมิตร หรือพวกพ้ องให้ ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง
ในตาแหน่งงานใด ๆ ในระบบราชการ
3) ต้องไม่นาทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบอันจะทา
ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ
4) ต้องไม่ใช้เวลาทาการของทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของตนเอง พวกพ้อง ครอบครัว
หรือคนรู้จัก
5) ต้องไม่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
6) ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งไม่ ก ระท าการใด ๆ อั น เป็ น การเบี ย ดบั ง ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
7) ผู้บังคับบัญชาต้องไม่หักหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่อาจ
ก่อให้เกิดการใช้หน้าที่และอานาจของตนเอง ในการจัดหาของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่าง ๆ ซึ่งอาจทาให้
เกิดผลต่างตอบแทนซึ่งกันและกัน
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8) ต้องให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่รายงานหรือให้ข้อมูล เกี่ยวกับการขัดกัน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
9) ในกรณีพบว่าเจ้ าหน้าที่คนใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้และพฤติการณ์
ดังกล่ าวเป็ น ความผิ ดวินั ย ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่นั้น และหากพฤติการณ์ดังกล่ า ว
เข้าลักษณะเป็นการกระทาผิดตามกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลาดับชั้นจนถึงเลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อดาเนินการตามกฎหมายหรือแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจ ตามกฎหมายนั้น
พิจารณาดาเนินการต่อไป
10) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวด กวดขัน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในกรณี
ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชา
ของเจ้าหน้าที่นั้นมีส่วนร่วมรู้เห็น หรือมีส่วนในการกระทาดังกล่าวด้วย และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดาเนินการ
ทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย
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5. กรณีศึกษาเกี่ยวกับความผิดอันเกิดมาจากความขัดกันของผลประโยชน์ทับซ้อน
ตัว อย่ างความผิ ดที่เกิดจากความขั ดแย้ง ของผลประโยชน์ทับซ้ อนเป็นตัว อย่ างจากการปล่ อยให้ เ กิ ด
การกระทาความผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งผู้กระทาได้รับโทษทางวินัยและบางกรณีได้รับโทษทางอาญา
กรณี ศึ ก ษาเหล่ า นี้ ไ ด้ คั ด ลอกมาจากเอกสารมาตรการป้ อ งกั น และแนวทางการจั ด การผลประโยชน์ ทั บซ้อน
ศาลปกครอง และข้อมูลคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประโยชน์ทับซ้อนจากเวปไซต์ของสานักข่าวอิศรา
https://www.facebook.com/isranewsfanpage/ โดยมีกรณีต่างๆที่สามารถมารถนามาเป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
-

เวลาไม่ช่วยอะไร

นายแดง ข้าราชการรายหนึ่ ง ลงเวลาปฏิบัติราชการขัดแย้งกับการมาปฏิบัติ งานหลายครั้ ง โดยมี
พฤติกรรมมาทางานสาย หลัง 09.30 น. แต่มีการตอกบัตรเข้างาน ก่อนเวลา 09.30 น. หลายวัน วันที่ไม่มา
ปฏิบัติงานแต่กลับมีการตอกบัต รเข้าและออกจานวน 1 วัน ตอกบัตรลงเวลาแทนเพื่อนร่วมงานและออกจาก
สานักงานเกิน 1 ชั่วโมง โดยไม่มีการขออนุญาต เป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของ
ทางราชการ ฐานละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ และฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ ง
หน้าที่ราชการของตน โดยกระทาการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วร้ายแรงลงโทษตัดเงินเดือน 50% เป็นเวลา
3 เดือน
เวลา (อ่านหนังสือ) ไม่เคยพอ
นายดา ข้าราชการหนุ่มไฟแรง มีพฤติกรรมลาป่วยบ่อยครั้ง และลาป่วยแต่ละครั้งเป็นเวลานาน ต่อมา
นายดาได้ขอลาป่วยเป็ นเวลานาน เพื่อพักรักษาตัวจากโรคเครียด แต่ข้อเท็จจริง กลับรับฟังได้ว่านายดาได้เข้า
ทดสอบความรู้วิชากฎหมาย ของส านักอบรมกฎหมายแห่งหนึ่ง โดยนายดาเป็นคนขอให้แพทย์ผู้ทาการตรวจออก
ใบรับรองแพทย์ให้เอง โดยอ้างเรื่องความเจ็บป่วย ต้องการพักผ่อน และยังไม่สามารถทางานได้ และอ้างว่ามีวันลา
เหลืออยู่เพียงพอ นายดามีเจตนาอาศัยเหตุแห่งความเจ็บป่วยขอลาป่วยเพื่ออ่านหนังสือเตรียมตัวเข้าสอบความรู้
วิชากฎหมายดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรว่ากล่าวตักเตือน
-

-

ขอเป็นสวัสดิการ

นายม่วง ข้าราชการระดับผู้บริหาร นารถยนต์ส่วนกลางของทางราชการไปใช้ เป็นรถประจาตาแหน่ง
และนาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว โดยให้เหตุผลว่าตนเองไม่มีรถส่วนตัว จะให้ใช้รถประจาทางย่อมไม่เหมาะสม
อีกทั้งตนได้ทุ่มเทในการปฏิบัติราชการมาโดยตลอด เห็นว่าการใช้รถยนต์ส่วนกลางดังกล่าวจึงเป็นการให้สวัสดิการ
เล็ก ๆ น้อย ๆ กรณีจึงเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และฐานไม่ถือและปฏิบัติตามระเบียบ
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และแบบธรรมเนีย มของทางราชการ ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่งแห่ งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีป กครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา 82 วรรคสอง มาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 91
แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
- แค่ถ่ายเอกสาร
นายส้ ม เจ้ าหน้ าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ มักใช้เครื่องถ่ายเอกสารของส านักงานถ่ายเอกสารเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น การถ่ายเอกสารเพื่อทาวิทยานิพนธ์ของตนเอง เพราะเห็นว่ากระดาษ
ที่ทางราชการให้ใช้ในการปฏิบัติงานเหลือใช้ และไม่ต้องการเสียเงินให้แก่ร้านถ่ายเอกสาร การกระทาของนายสม
แม้ ว่ า จะเป็ น เพี ย งการถ่ า ยเอกสารแต่ เ ป็ น การเบี ย ดบั ง วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข องราชการเพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน
แม้ผลประโยชน์ที่นายสมได้รับจะเล็กน้อยก็ตาม จึงเห็นควรว่ากล่าวตักเตือน
-

แค่ทางผ่าน

นายเขียว ข้าราชการสานักงานศาลปกครอง ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รับ - ส่ง วิทยากรที่จะมา
บรรยาย แต่ ในระหว่างเดิน ทางได้แจ้ งให้ พนักงานขับรถยนต์นารถยนต์ส่ วนกลางไปส่ งตนเพื่อทาธุระส่วนตัว
ที่บ้านพัก กรณีนี้จึงเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยอานาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิ ธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2542 ประกอบกับมาตรา 82 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษ
ภาคทัณฑ์
-

ต้องดูแลครอบครัว

นายฟ้า ลูกจ้างประจาสานักงานศาลปกครอง ได้กระทาผิดวินัย กรณีสานักงานศาลปกครองได้จัดให้มี
โครงการสัมมนาที่ต่างจัง หวัด ก่อนการเดินทางไปสัมมนา นายฟ้าได้ขออนุญาตต่อผู้อานวยการสานักที่ตนสังกัด
ให้ตนพาภรรยาไปในการสัมมนาด้วย แต่ผู้อานวยการสานักไม่อนุญาต และนายฟ้าได้รับทราบคาสั่งไม่อนุญาตแล้ว
เมื่ อ ถึ ง วั น สั ม มนาปรากฏว่ า นายฟ้ า ยั ง คงพาภรรยาไปในการสั ม มนาด้ ว ย และพาเข้ า พั ก ร่ ว มกั น ใ นห้ อ งพั ก
ซึ่งสานักงานศาลปกครองจัดให้นายฟ้าพักร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาคนอื่น การกระทาดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้เข้าร่วม
สัมมนาคนอื่นซึ่งต้องเข้าพักในห้องพักเดียวกันได้รับความเดือดร้อนและไม่อาจอยู่ร่วมการสัมมนาได้อย่างราบรื่น
ไม่อาจเข้าพักในห้องพักดังกล่าวได้ตามปกติ การกระทาเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานกระทาการอันไม่
สมควรก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของตนและเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นการกระทา
การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ตามข้อ 46 วรรคแรกแห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูก จ้างประจาของ
ส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ลงโทษภาคทัณฑ์
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-

ล้างรถที่ทางาน

นาย น ข้าราชการระดับผู้บริหารของสานักงานศาลปกครอง ขับรถยนต์ส่วนตัวมาที่ทางาน เมื่อมาถึงที่
ทางาน นาย น เห็นว่ารถยนต์ของตนไม่ได้ล้างทาความสะอาดมาหลายอาทิตย์ จึงได้สั่งให้พนักงานขับรถยนต์ของ
หน่วยงานล้างรถยนต์ของตนเองด้วยน้าของทางราชการ และได้ปฏิบัติเช่นนี้เรื่อยมาเป็นประจาโดยคิดว่าเป็นเรื่อง
เล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานมากแต่อย่างใด แต่การกระทาของนาย น ดังกล่าวถือเป็นการใช้
ทรั พยากรของหน่ ว ยงาน ไม่ว่าจะเป็ น ทรั พยากรบุค คลหรื อ ทรั พ ยากรน้าไปเพื่ อ ประโยชน์ส่ ว นตัว ไม่ใ ช่ เ พื่ อ
ประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
-

ฝากซื้อของหน่อย

นางสาว บ ข้าราชการสานักงานศาลปกครอง ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง
อาคารส านั กงาน ทราบว่าผู้ รั บ จ้ างมีส านั กงานใหญ่อยู่ ที่จังหวัดจัน ทบุรี ประกอบกับเคยรู้จักกัน มาก่ อ นจาก
งานก่อสร้างอาคารของสานักงานหลังก่อน นางสาว บ จึงฝากให้ผู้รับจ้างซื้อผลไม้อบแห้งมาให้ตนจานวนมาก
ซึ่งผู้รับจ้างได้ซื้อผลไม้อบแห้งมาให้นางสาว บ ตามที่ตกลงกัน แต่เมื่อนางสาว บ จะจ่ายเงินเป็นค่าของที่ตนฝากซื้อ
ผู้รับจ้างกลับปฏิเสธไม่รับเงิน ดังกล่าวอ้างว่าเป็นคนที่เคยรู้จักกัน นางสาว บ เห็นว่างานก่อสร้างอาคารที่ผู้รับจ้าง
ส่งมอบนั้น ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยพบข้อบกพร่องหลายจุด แต่ก็ตรวจ
รับงานจ้างนั้นไว้เพราะเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย และถือว่ าเป็นการช่วยเหลือตอบแทนผู้รับจ้างที่มีน้าใจ
แก่ตน เห็นว่านางสาว บ ไม่สามารถแยกเรื่องส่วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ จึงเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
-

ถนนหน้าบ้าน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดนาง จ เมื่อครั้ง
ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบล (อบต.) กรณีถูกกล่ าวหาว่าย้ายสถานที่ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.) มาบริเวณหน้าบ้านของตนเองโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา
157 ประกอบมาตรา 90 มีมูล เป็ น การปฏิบัติการฝ่ าฝื นต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภ าพของประชาชน
หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92
-

ยืมคอมพิวเตอร์ไปใช้

คาพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งจาคุก 2 ปี ปรับ 1 หมื่น น.ส. ร อดีตผู้ปฏิบัติงานบริหาร ภาควิชา
พ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ก. เบียดบังเครื่องคอมพิวเตอร์ไปเป็นประโยชน์ส่วนตน 5 ปี ปรับ 2 หมื่น
รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ส่วนโทษจาคุกให้รอไว้ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด เมื่อวันที่
17 ส.ค. 2560 ว่า นางสาว ร มีความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 157 และ
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มาตรา 158 โดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561 ว่าจาเลยผิด
ตามมาตรา 147 มาตรา 158 เป็นการกระทากรรมเดียวผิดต่อ กฎหมายหลายบทให้ ลงโทษตาม มาตรา 147
อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตาม มาตรา 90 จาคุก 5 ปี ปรับ 20,000 บาท จาเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามมาตรา 78 คงจ าคุ ก 2 ปี 6 เดื อ น ปรั บ 10,000 บาท โทษจ าคุ ก ให้ ร อการลงโทษไว้ มี ก าหนด 2 ปี
ตามมาตรา 56 หากไม่ชาระค่าปรับให้จัดการตาม มาตรา 29, 30 ทั้งนี้ มาตรา 147 ระบุว่า ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน
มีหน้าที่ซื้อ ทา จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริต
ยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่ง
แสนบาทถึงสี่แสนบาท ส่วนมาตรา 158 ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย
หรือทาให้สูญหายหรือทาให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้
หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทาเช่นนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ขณะที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2562 มีมติเห็นชอบตามความเห็นของอัยการสูงสูดที่จะ
ไม่อุทธรณ์คาพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
-

ตัดสูท

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิด นาย ก.
เมื่อครั้งดารงตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย และพวก 2 ราย นาย ข ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ นาย ช ครูประจาแผนกวิชาช่างยนต์ เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
หัวหน้างานพัสดุ ในคดีกล่าวหา แบ่งซื้อแบ่งจ้างในการตัดชุดสู ท ให้บุคลากรเบียดบังชุดสูท ไปเป็นประโยชน์
ส่ ว นตัว และดาเนิ น กิจ กรรมไม่ส อดคล้ องกั บวัต ถุ ประสงค์ ข องโครงการ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ า
ข้อกล่าวหากรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ในการตัดชุดสูทให้บุคลากร โดยบุคคลทั้งสามมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157 และฐานเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด ในตาแหน่งหรือ
หน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติ หรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. 2561 มาตรา 192 และมีมูล ความผิ ดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ฐานปฏิ บั ติห น้ าที่ราชการโดยจงใจไม่ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ และหน่ว ยงาน
การศึกษา อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 85 วรรคสอง
.............................
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