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คานา
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของรัฐ
ได้ตระหนักถึงควำมสำคัขของจริธธรรม คุธธรรม และควำมสุจริต จึงได้จัดทำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเพื่อ
ป้องกันผลประโธชน์ทับซ้อน โดธมุ่งเน้นให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ของสำนักงำนแรงงำน
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีทุ กคนประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่โดธคำนึงถึงประโธชน์ส่วนรวม มำกกว่ำประโธชน์
ส่วนตนเสมอ
คู่มือกำรบริ ห ำรจั ดกำรเพื่อป้องกันผลประโธชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักกำรและแนวคิด
พร้ อมตัวอธ่ ำงเพื่อกำรบริ ห ำรจัดกำรระหว่ำงผลประโธชน์ส่ วนตนกับผลประโธชน์ส ำธำรธะ ที่มีผ ลต่อ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ซึ่งเป็นสถำนกำรธ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโธชน์ส่วนตนอธู่ และได้ใช้
อิทธิพลตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโธชน์ส่วนตัว โดธก่อให้เกิดผลเสีธต่อผลประโธชน์
ส่วนรวม ในหลำธรูปแบบไม่เฉพำะในรูปของตัวเงินหรือ ทรัพธ์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโธชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ใน
รูปตัวเงินหรือทรัพธ์สินด้วธ
หวังเป็นอธ่ำงธิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโธชน์ต่อผู้บริหำร ข้ ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ในสังกัด
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษำแนวทำงเกี่ธวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกัน
ผลประโธชน์ทับซ้อนในกำรบริหำรและเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป
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บทนา
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในกำรขับเคลื่อนภำรกิจของรัฐ
ได้ตระหนักถึงควำมสำคัขของจริธธรรม คุธธรรม จึงได้จัดทำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรเพื่อป้องกันผลประโธชน์
ทับซ้อน โดธมุ่งเน้นให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ทุกคน ประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่ด้วธควำมมุ่งมั่น ในกำรรักษำ ประสิทธิภำพ มำตรฐำนงำนให้เป็นไปตำม
หลักวิชำกำรและวิชำชีพ ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโธชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชำติ ประชำชน และตนเอง โดธมี
ค่ำนิธม “ไม่ธอมรับกำรทุจริตหรือผลประโธชน์ทับซ้อน” คือ

“ ฉันไม่ขอรับ” “ I No Corrupt”
(ข้ำรำชกำรพันธ์ใหม่ ธึดมั่นคุธธรรม จริธธรรม ให้ควำมสำคัขกับประชำชน สร้ำงปรำกฎกำรธ์ใหม่ใน
กำรทำงำนร่วมกัน มีควำมรับผิดชอบ มุ่งมั่น สำมัคคีและซื่อสัตธ์)

I : Integrity
จริยธรรม คุณธรรม

N : New
O : Official Civil
ข้าราชการพลเรือน
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Originality
ปรากฎการณ์ใหม่
Relevancy
ร่วมกันทางาน
Responsibility ความรับผิดชอบ
Unity
สามัคคี
Perseverance มุ่งมั่น
Truthfulness
ซื่อสัตย์

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมาย
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) หมำธถึง ควำมขัดแธ้งกันระหว่ำง
ผลประโธชน์ส่วนตัวและผลประโธชน์ส่วนรวมหรือผลประโธชน์ขัดกัน หมำธถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติหน้ำที่
โดธคำนึงถึงประโธชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นควำมผิดเชิงจริธธรรมและเป็นควำมผิดขั้นแรก
ที่จะนำไปสู่กำรทุจริต
ส ำนั กงำน ก.พ. ได้นิ ธ ำมควำมขัดแธ้งกันระหว่ำงผลประโธชน์ทับซ้อนและผลประโธชน์
ส่วนรวม หรือ Conflict of Interests หมำธถึง สถำนกำรธ์หรือกำรกระทำที่ บุคคลไม่ว่ำจะเป็นนักกำรเมือง
ข้ำรำชกำร พนักงำน บริษัท หรือผู้บริกำรมีผลประโธชน์ส่วนตัวมำกจนมีผลต่อกำรตัดสินใจ หรือกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในตำแหน่งหน้ำที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอธู่ และส่งผลกระทบต่อประโธชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตัดสินใจหรือ ปฏิบัติหน้ำที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโธชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มำกกว่ำประโธชน์ส่ วนรวม ซึ่งกำรกระทำดังกล่ ำวจะเกิดขึ้นอธ่ำงรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำและไม่เจตนำ
ใน รูปแบบที่หลำกหลำธ จนกระทั่งกลำธเป็นธรรมเนีธมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตั วอธ่ำง กำรกระทำ
ดั ง กล่ ำ วมี ใ ห้ พ บเห็ น ได้ ม ำกในสั ง คม ส่ ง ผลให้ บุ ค คลนั้ น ขำดกำรตั ด สิ น ใจที่ เ ที่ ธ งธรรม เนื่ อ งจำกกำรธึ ด
ผลประโธชน์ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสีธหำธให้เกิดขึ้นกับประเทศชำติก่อให้เกิดกำรกระทำที่ผิดจริธธรรมและ
จรรธำบรรธของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องคำนึงถึง ประโธชน์สำธำรธะ แต่ทำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ
หน้ำที่โดธคำนึงถึงประโธชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้ง (Conflict) หมำธถึง สถำนกำรธ์ที่ขัดกันไม่ลงรอธเป็นเหตุกำรธ์อันเกิดขึ้น
เมื่อบุคคลไม่ สำมำรถตัดสินใจกระทำอธ่ำงใดอธ่ำงหนึ่ง ควำมขัดแธ้งอำจเกิดขึ้นได้จำกควำมไม่ลงรอธกันใน
เรื่องควำมคิด แนวทำงปฏิบัติหรือผลประโธชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private Interest) หมำธถึง ผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดธเห็นว่ำมี
คุธค่ำที่จะสนองตอบควำมต้องกำรของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ธวข้อง ผลประโธชน์เป็นสิ่งจูงใจให้
คนเรำมีพฤติกรรมต่ำงๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรทั้งหลำธ
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ ( Public Interest ) หมำธถึง สิ่งใด
ก็ตำมที่ให้ประโธชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลำธในสังคม ผลประโธชน์สำธำรธะธังหมำธถึงหลักประโธชน์ต่อ
มวลสมำชิกในสังคม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐควรมีจิตสำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดธคำนึงถึงประโธชน์ส่วนรวม
มำกกว่ำประโธชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอธ่ำงพฤติกรรมที่เข้ำข่ำธผลประโธชน์ทับซ้อนหรือเข้ำข่ำธควำมขัดแธ้ง
ระหว่ำงผลประโธชน์ส่วนตนและผลประโธชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอธ่ำงรุนแรงต่อสังคมไทธ ได้แก่
1. กำรรับผลประโธชน์ต่ำง ๆ (Acceptance of Benefit) เช่น รับของขวัข เงินสนับสนุน
เงินทีjลูกค้ำของหน่วธงำนบริจำคให้
2. กำรทำธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัขขำกับหน่วธงำนตนเอง เช่น มีส่วน
ได้ส่วนเสีธในสัขขำทีท่ ำกับหน่วธงำนต้นสังกัด

-23. กำรท ำงำนหลั ง ออกจำกต ำแหน่ ง หน้ ำที่ ส ำธำรธะหรื อ หลั ง เกษี ธธไปแล้ ว (Post
Employment) เช่น ลำออกจำก หน่วธงำน ไปทำงำนในหน่วธงำนที่ดำเนินธุรกิจประเภทที่ ตนเองเคธมี
อำนำจควบคุมกำกับดูแล
4. กำรทำงำนพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่น ตั้งบริษัทดำเนินกำร
ธุรกิจทีแ่ ข่งขันหรือรับงำนจำกต้นสังกัด
5. กำรรับรู้ข้อมูลภำธใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโธชน์จำกข้อมูลภำธในเพื่ อ
ประโธชน์ตนเอง
6. กำรใช้สมบัติของหน่วธงำนเพื่ อประโธชน์ส่วนตัว (Using Employer’s Property for
Private Usage) เช่น กำรนำทรัพธ์สินของหน่วธงำนไปใช้ส่วนตัว
7. กำรนำโครงกำรสำธำรธะลงในเขตเลือกตั้ งเพื่อประโธชน์ทำงกำรเมือง (Pork Barreling)
เช่น รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดอนุมัติ โครงกำรไปลงในเขตพื้นที่เลือกตั้งตนเองเพื่อใช้หำเสีธง รวมถึงใส่ชื่ อตนเองใน
ฐำนะรัฐมนตรี ส.ส. สมำชิกสภำองค์กำร บริหำรส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่ อแสดงควำมเป็นเจ้ำของทรัพธ์สิน
สำธำรธะ เช่น ถนน ที่พักรอรถประจำทำง เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท
๑. ผลประโธชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง Actual เป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโธชน์ส่วนตน
และสำธำรธะเกิดขึ้น
๒. ผลประโธชน์ทับซ้อนที่เห็น Perceived & Apparent เป็นผลประโธชน์ทับซ้อนที่คนเห็น
ว่ำมีแต่จ ริงๆ อำจไม่มีก็ได้ถ้ำจั ดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนประเภทนี้อธ่ำงขำดประสิ ทธิภ ำพก็อำจนำมำซึ่ง
ผลเสีธ ไม่น้ อธกว่ำกำรจั ดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพีธงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอธ่ำงมีจริธธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องทำให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วธว่ำไม่ได้รับประโธชน์เช่นนั้นจริง

-3๓. ผลประโธชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ Potential ผลประโธชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับ
ซ้อนกับผลประโธชน์สำธำรธะได้ในอนำคต
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือ ผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing
Interests ) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วธงำนและเป็นคธะกรรมกำรด้ำนระเบีธบวินัธประจำหน่วธงำนด้วธ ปัขหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแธกแธะ
บทบำทหน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้อำจทำให้ทำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือ
ผิดกฎหมำธ ปกติหน่วธงำนมักมีกลไกป้องกันปัขหำนี้โดธแธกแธะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ธังมี
ปัขหำได้โ ดธเฉพำะอธ่ ำงธิ่ งในหน่ วธงำนที่มีกำลังคนน้อธหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถทำงำน
บำงอธ่ำงที่คนอื่นๆ ทำไม่ได้คนส่วนใหข่ไม่ค่อธห่วงปัขหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มี เรื่องผลประโธชน์ส่วนตน
มำเกี่ธวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรทำ
บทบำทหน้ำที่ในหน่วธงำนหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภำธในบำงอธ่ำงที่อำจนำมำใช้ประโธชน์แก่กำรทำบทบำท
หน้ำที่ให้แก่อีกหน่วธงำนหนึ่งได้ผลเสีธ คือ ถ้ำนำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมลำเอีธง/
อคติต่อคนบำงกลุ่ม ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัขหำผลประโธชน์ทับซ้อนด้วธ เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำร
แบบเดีธวกัน นั่นคือ กำรตัดสินใจทำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนก็สำมำรถ
นำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโธชน์ส ำธำรธะ กำรทำเพื่อผลประโธชน์ของสำธำรธะเป็นหน้ำที่หลั ก
เจ้ำหน้ำที่ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภำธในกรอบกฎหมำธและนโธบำธ จะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่
พิจำรธำควำมถูกผิดไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโธชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ล ะบุ คคลอธ่ำงเป็ น กลำง ไม่มีอคติล ำเอีธงด้ว ธเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดธืนทำงกำรเมือง
เผ่ำพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพีธงปฏิบัติตำมกฎหมำธเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริธธรรมด้วธ
๒. สนั บ สนุ น ควำมโปร่ ง ใสและพร้ อ มรั บ ผิ ด กำรจั ด กำรผลประโธชน์ ทั บ ซ้ อ นต้ อ งอำศั ธ
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผธและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิดมี
วิธีกำรต่ำงๆ เช่น จดทะเบีธนผลประโธชน์โธกธ้ำธเจ้ำหน้ำที่จ ำกตำแหน่งที่เกี่ธวข้องกับผลประโธชน์ทับซ้อน
กำรเปิดเผธผลประโธชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำร
จัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอธ่ำงเปิดเผธทั่วหน้ำ จะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีธ
๓. ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอธ่ำง กำรแก้ปัขหำหรือจัดกำร
ผลประโธชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมธึดหลักคุธธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำร
จัดกำรต้องอำศัธ ข้อมูล นำเข้ำจำกทุกระดับในองค์ก ร ฝ่ ำธบริหำรต้องรับผิ ดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโธบำธและเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโธชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ธงผลประโธชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ทำได้และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอธ่ำงด้วธ

-4๔. สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโธบำธที่ช่วธสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโธชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่
ซึ่งต้องอำศัธวิธีกำรดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริมควำมเข้ ำใจเกี่ธวกับกฎเกธฑ์และ
กำรปฏิบัติรวมถึงกำรใช้กฎเกธฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอธ่ำงเปิดเผธและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ธนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สบำธ ใจ
ในกำรเปิดเผธและหำรือเกี่ธวกับผลประโธชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ธวกับผลประโธชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผธเพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้
ในทำงที่ผิด
- ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่มีส่ ว นร่ว มในกำรพัฒ นำและปรับ ปรุง นโธบำธและกระบวนกำรจั ดกำร
ผลประโธชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำม ในเวลำเดีธวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดธกำรพัฒนำใน
เรื่องต่อไปนี้
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดธรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริธธรรม
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ธงและจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำธในและภำธนอก
- วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรั บผิดของตนเองที่
จะต้องทำตำมกฎระเบีธบและมำตรฐำน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบกำรท ำงำนนี้ เป็ น วิธีกำรกว้ ำงๆ ไม่จำกัดอธู่กับรำธละเอีธดข้อกฎหมำธที่เกี่ธวข้อ ง
สำมำรถนำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำธได้ ๖ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ระบุว่ำมีผลประโธชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนำนโธบำธที่เหมำะสม รวมถึงกลธุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัขหำ
๓. ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำงๆ รวมถึงเผธแพร่นโธบำธกำรจัดกำร
ผลประโธชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดำเนินกำรเป็นแบบอธ่ำง
๕. สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีธ ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นใน
กำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโธบำธและทบทวนนโธบำธสม่ำเสมอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ กำรระบุว่ำในกำรทำงำนของหน่วธงำน มีจุดใดบ้ำงที่เสี่ธงต่อกำร
เกิดผลประโธชน์ทับซ้อน และผลประโธชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง
- เป้ำหมำธสำคัขคือ องค์กรต้องรู้ว่ำอะไรคือผลประโธชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อ
ป้องกัน ไม่ให้เกิดผลประโธชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนสำคัข เพรำะจะทำให้ระบุจุดเสี่ธงได้ครอบคลุม
และทำให้เจ้ำหน้ำที่รู้สึกเป็นเจ้ำของและร่วมมือกับนโธบำธ

-5- ตัวอธ่ำงของผลประโธชน์ส่วนตน เช่น ผลประโธชน์ทำงกำรเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้)
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชำติพันธุ์ศำสนำ ฯลฯ) ควำมสัมพันธ์กับ
องค์กำรอื่น (เอ็นจีโอ สหภำพกำรค้ำ พรรคกำรเมือง ฯลฯ) กำรทำงำนเสริม ควำมเป็นอริ/กำรแข่งขันกับคน
อื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอธ่ำงของจุดเสี่ธง เช่น กำรปฏิบัติสัมพันธ์กับภำคเอกชน กำรทำสัขขำจัดซื้อจัด
จ้ำง กำรตรวจตรำเพื่อควบคุมคุธภำพมำตรฐำนของกำรทำงำนหรืออุปกรธ์ในภำคธุรกิจ กำรออกใบอนุขำต
กำร ให้บริกำรที่อุปสงค์มำกกว่ำอุปทำน กำรกระจำธงบรำชกำร กำรปรับปรุงกำรลงโทษ กำรให้เงิน/สิ่งของ
สนับสนุนช่วธเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท ฯลฯ ทั้ งนี้รวมถึงงำนที่สำธำรธะหรือสื่อมวลชนให้ควำม
สนใจเป็นพิเศษ
- กำรระบุผลประโธชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจำรธำนิธำมและข้อกำหนดทำงกฎหมำธที่
เกี่ธวข้องประกอบด้วธ
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนก็คือ ควำมตระหนักของ
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่เกี่ธวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน รวมถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น
กฎเกธฑ์เกี่ธวกับกำรจัดกำรต้องแธกให้ชัดระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กรและควำมรับผิดชอบ ของ
สมำชิกในองค์กร และธังต้องทำให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
- รู้ได้ว่ำเมื่อใดมีผลประโธชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่
เห็น หรือแบบเป็นไปได้) - เปิดเผธผลประโธชน์ทับซ้อนและบันทึกกลธุทธ์ต่ำงๆ ที่ใช้เพื่อกำรจัดกำร
- ติดตำมประสิทธิภำพของกลธุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้กำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้ควำมรู้อธ่ำง
ต่ อ เนื่ อ ง
ตั้ ง แต่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นองค์ ก ร เอกชนที่ ม ำท ำสั ข ขำ อำสำสมั ค ร หั ว หน้ ำ งำนระดั บ สู ง และ
กรรมกำรบริหำร กำรให้ควำมรู้จะเริ่มตั้งแต่กำรปฐมนิเทศ และมีอธ่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงทำงำน เจ้ำหน้ำที่
ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึง นโธบำธและข้อมูลที่จะช่วธให้พวกเขำสำมำรถระบุและเปิดเผธผลประโธชน์ทับซ้อน
ส่วนตัวผู้บริหำรเองก็ต้อง รู้วิธีจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้คือ สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือผลประโธชน์ทับซ้ อน
ผลประโธชน์ ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่ อธในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ธงที่ระบุในนโธบำธ รวมถึงควำมแตกต่ำงของ
ควำม รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโธบำธของผู้มีตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรธำธพร้อมตัวอธ่ำง
ที่ชัดเจนสำหรับกำรระบุและจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน โดธเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ธงมำกๆ เช่น กำรติดต่อ กำร
ร่วมทำงำนกับภำคเอกชน กำรแลกเปลี่ธนบุคลำกรกับภำคเอกชน กำรแปรรูป กำรลดขั้นตอนและกระจำธ
อำนำจควำมสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทำงกำรเมือง เป็นต้น
- นอกจำกกำรให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและเอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลธุทธ์
กำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจะมีส่วนอธ่ำงสำคัขในกำรช่วธให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัว และ
ควำมเอำใจใส่จะช่วธในกำรแสวงหำจุดเสี่ธงและพัฒนำวิธีกำรป้องกันปัขหำที่เกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- กำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จำเป็นต้องอำศัธควำมทุ่มเทของผู้ที่
อธู่ ในตำแหน่งระดับบริหำร ซึ่งต้องแสดงภำวะผู้นำ สนับสนุนนโธบำธและกระบวนกำรอธ่ำงแข็งขัน สนับสนุน
ให้ เจ้ำหน้ำที่เปิดเผธผลประโธชน์ทับซ้อน และให้ควำมช่วธเหลือแก้ไข ผู้บริหำรมีควำมสำคัข เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ

-6- ผู้บริหำรต้อง
(๑) พิจำรธำว่ำมีข้อมูลเพีธงพอที่จะชี้ว่ำหน่วธงำนมีปัขหำผลประโธชน์ ทับซ้อน
หรือไม่
(๒) ชั่งน้ำหนักประโธชน์ขององค์กร ประโธชน์ส่วนบุคคล และประโธชน์สำธำรธะ
และพิจำรธำว่ำอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในกำรจัดกำรหรือแก้ไขผลประโธชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิจำรธำปัจจัธอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษธะของตำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่
เกี่ธวข้อง รวมถึงลักษธะของผลประโธชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสำคัขคือ ภำพลักษธ์ขององค์กรในกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีธ เนื่องจำก
ไม่ สำมำรถจัดกำรกับผลประโธชน์ทับซ้อนได้ดีเพีธงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสีธรับรู้เป็นตรงกันข้ำม ผลเสีธที่เกิดขึ้น
ก็เลวร้ำธไม่แพ้กัน
- กำรทำงำนกับองค์กรภำธนอกไม่ว่ำเป็นเอ็นจีโอหรือภำคธุรกิจ องค์กรต้องระบุ
จุดเสี่ธง ของผลประโธชน์ทับซ้ อนก่อน และพัฒนำวิธีป้องกัน ไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำธใน หรือโอกำสกำรใช้
อำนำจหน้ำที่เพื่อผลประโธชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภำธนอกให้ทรำบนโธบำธกำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน
และผลที่ตำมมำหำกไม่ปฏิบัติตำมนโธบำธ เช่น ธกเลิกสัขขำ หรือดำเนินกำรตำมกฎหมำธ บำงองค์กรภำครั ฐ
จะอำศัธ จริธ ธรรมธุรกิจ เพื่อสื่อสำรเกี่ธ วกับหน้ำที่และควำมพร้อมรับผิดที่ผู้ ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำ
สัขขำด้วธ
- นอกจำกนี้ควรสื่อสำรแบบสองทำงกับองค์กรภำธนอก อำจใช้วิธีต่ำงๆ เช่น ให้มี
ส่วนร่วมในกำรระบุจุดเสี่ธงและร่วมกันพัฒนำกลไกป้องกันแก้ไขปั ขหำ ขอรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงนโธบำธ
กำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกกำรแสวงหำและแก้ไขผลประโธชน์ทับซ้อน
วิธีเหล่ำนี้จะทำให้ได้นโธบำธที่สอดคล้องควำมคำดหวังสำธำรธะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสีธ ทั้งนี้
ในกำรร่วมกันจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสีธนี้องค์กรภำครัฐต้องทำให้กำรตัดสินใจทุก ขั้นตอน
โปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้ อนได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ำเสมอ โดธ
สอบถำม ข้อมูล จำกผู้ใช้ร ะบบ และผู้ มีส่ วนได้เสีธอื่นๆ เพื่อให้ ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภำพ
กำรทำงำนรวมถึง สภำพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ธนแปลง อีกทั้งธังสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมร่วมมือ
นอกจำกนี้ธังอำจ เรีธนรู้จำกองค์กรอื่นๆ กำรแสวงหำกำรเรีธนรู้เช่นนี้ธังเป็นกำรสื่อสำรว่ำองค์กรมีควำมมุ่งมั่น
ในกำรจัดกำร ผลประโธชน์ทับซ้อนอีกด้วธ กำรทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ธงและมำตรกำรและผลกำร
ทบทวนหรื อ มีก ำรเปลี่ ธ นแปลงต้ องสื่ อ สำรให้ แ ก่เ จ้ำ หน้ ำที่ ผู้ ป ฏิบั ติใ ห้ เ ข้ำ ใจ และปรั บเปลี่ ธนกำรท ำงำน
ให้สอดคล้องกันโดธอำจ พัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วธพัฒนำทักษะและกำรให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่
บทบาทสาคัญของการบริหาร
ผู้บริหำรมีบทบำทสำคัขต่อกระบวนกำรเปิดเผธข้อมูลสำธำรธะ (Public Information
Disclose : PID) ช่วธให้เกิดควำมตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคในกำรรำธงำนของ
ผู้เปิดเผธ หัวหน้ำงำนจะเป็นผู้ได้รับข้อมูล และจัดกำรกับกำรร้องเรีธนที่เกี่ธวข้องกับผลกำรตรวจสอบและ
รับผิดชอบโดธตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงำน บทบำทสำคัขที่สุดที่ได้จำกกำรวิจัธ คือ กำรปรับเปลี่ธนทัศนคติ
ของข้ำรำชกำรต่อกำรรำธงำน

-7สัมพันธภำพระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ หลังจำกรำธงำนกำรกระทำผิดและภำวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัข
มำก ในกำรสร้ำงบรรธำกำศในที่ทำงำน ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถคำดกำรธ์กำรตอบสนองของข้ำรำชกำรและ
ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบต่ำงๆ
หัวหน้ำงำนและเจ้ำหน้ำที่ต้องไม่คุกคำมหรือทำให้ผู้เปิดเผธผลประโธชน์สำธำรธะกลำธเป็น
เหธื่อ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษำควำมเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผธหรือผู้ต้องสงสัธในกำร
เปิ ดเผธ ให้ ควำมเชื่อมั่น ว่ำข้อมูล ที่ได้จ ะเป็นควำมลั บซึ่งเป็นปัจจัธที่ส ำคัขต่อกำรลดแรงต่อต้ำนหำกสิ่ งที่
เปิดเผธบำงส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสำคัขที่ต้องเข้ำไปจัดกำรโดธเร็ว เพื่อลดปฏิกิริธำทำงลบ และ
ป้องกันผู้ต่อต่ำนเท่ำที่จะทำได้
บทบำทอื่นๆ คือ
- ลดควำมเครีธดของผู้เปิดเผธและสนับสนุนในทำงที่เหมำะสมแก่ผู้เปิดเผธ
- ปรับกลธุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ธงเพื่อจัดกำรกับสิ่งที่จะเกิดจำกกำรเปิดเผธ
- พัฒนำโครงสร้ำงผู้นำแก่ลูกน้องที่ทำงำน ขธะมีกำรตรวจสอบ
- ทำงำนอธ่ำงใกล้ชิดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือ ศูนธ์ปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน เพื่อให้แน่ใจว่ำได้รับกำรสนับสนุนและป้องกันพธำนที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ธวข้องกับกำรเปิดเผธที่เป็นหลักฐำน
- ให้เวลำและข้อมูลที่ธ้อนกลับต่อทุกฝ่ำธที่เกี่ธวข้อง
ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถจัดกำรกับบุคคลที่ต่อต้ำนกำรเปิดเผธ และเจ้ำหน้ำที่โดธให้คำปรึกษำ
แนะนำลู กน้ องไม่ให้ ทำผิ ดและตื่น ตัว ต่อกำรรับรู้ต่อกำรกระทำผิด กำรคดโกงและทุจริตที่อำจเกิดขึ้นและ
ตรวจสอบข้อมูลอธ่ำงระมัดระวัง ต้องแสดงบทบำทอธ่ำงธุติธรรม เป็นกลำง ไม่เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสีธและ
ตรงไปตรงมำ ไม่ว่ำจะธำกเพีธงไร
ผู้บริหำรต้องทำให้ผู้เปิดเผธมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขธะรำธงำนว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอธ่ำงเป็น
ควำมลับเชื่อมั่นในกระบวนกำรเปิดเผธและผลทีเกิดจำกกำรเปิดเผธ
ข้อมูลที่ได้รับจำกผู้เปิดเผธจะต้องเป็นเอกสำรที่สมบูรธ์หำกมีกำรรำธงำนด้วธวำจำจะต้อง
สรุปรำธละเอีธดเป็นเอกสำร ผู้บริหำรจะต้องระงับไม่ให้กำรกระทำใดๆ ของตนเข้ำไปก้ำวก่ำธ มีอิทธิพลต่อกำร
ตรวจสอบหรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่ำทำเพื่อประโธชน์ส่วนตน หรือทำให้รับรู้ได้ว่ำอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
- จัดโปรแกรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำร เพื่อให้ตระหนักในควำมสำคัขและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทำงบวกต่อกำรเปิดเผธข้อมูล โดธอธิบำธว่ำทำไมต้องเปิดเผธ และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้ำรำชกำรเปิดเผธกำร
กระทำผิด
- จัดให้มีกำรฝึกอบรม/พัฒนำ กำรตัดสินใจเชิงจริธธรรม (Ethical Decision Making)
แก่ข้ำรำชกำรหรือเมือ่ ข้ำรำชกำรได้เลื่อนตำแหน่งในระดับสูงขึ้น รวมทั้งต้องได้รับกำรฝึกอบรมทักษะ เฉพำะใน
กำรรับข้อร้องเรีธน กำรรำธงำน กำรเปิดเผธ และจัดกำรกับกำรเปิดเผธข้อมูล รวมทั้ง ทักษะในกำรสนับสนุน
และปกป้องคุ้มครองพธำน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best Practice Target)
- หน่วธงำนควรสร้ำงกลไกในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผธข้อมูล มีนโธบำธ
และกระบวนกำรเพื่อลดกฎเกธฑ์ที่มำกเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้ำเปิดเผธและรำธงำนข้ อสงสัธเกี่ธวกับ
กำรบริหำรที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและกำรทุจริต

-8- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดกำรรำธงำนและกำรรับรู้ที่ผิดพลำด
ให้คำปรึกษำกำรเปิดเผธพฤติกรรมกำรกระทำผิดที่เหมำะสม และปกป้องกำรต่อต้ำนที่จะมีต่อผู้เปิดเผธ
- โครงสร้ำงกำรรำธงำน หรือเปิดเผธผลประโธชน์สำธำรธะ ควรเหมำะสมกับโครงสร้ำง
ธรรมชำติและขนำดขององค์กร
- นโธบำธโครงสร้ำงและกระบวนกำรเปิดเผธข้อมูลสำธำรธะต้องได้รับทรำบโดธทั่วกัน
- มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผธข้อมูลสำธำรธะจะได้รับกำรปฏิบัติอธ่ำง
เหมำะสมกับผู้บริหำร ผู้บังคับบัขชำ ข้ำรำชกำรทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอธ่ำงมีประสิทธิภำพ

บทที่ ๒
มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรทางการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มำตรำ 100 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคูส่ ัขขำหรือมีส่วนได้ส่วนเสีธในสัขขำที่ทำกับหน่วธงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัขขำกับหน่วธงำนของรัฐ
ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมี อำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วธรำชกำร หน่วธงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัขขำกับรัฐ หน่วธรำชกำร หน่วธงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษธะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดธทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัขขำในลักษธะดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสีธในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำง ในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอธู่ภำธใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วธงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอธู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดธสภำพของผลประโธชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อำจขัดแธ้งต่อประโธชน์ส่วนรวม หรือประโธชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิ สระในกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ของรั ฐ ต ำแหน่ ง ใดที่ ต้ องห้ ำ มมิ ใ ห้ ดำเนิน กิ จ กำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ เป็ น ไปตำมที่
คธะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดธประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้นำบทบัขขัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดธให้ถือว่ำกำรดำเนิน
กิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำวเป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มำตรำ 101 ให้นำบทบัขขัติมำตรำ 100 มำใช้บังคับกับกำรดำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำก
กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วธังไม่ ถึงสองปีโดธอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อธละห้ำของจำนวน
หุ้นทั้งหมดที่จำหน่ำธได้ในบริษัทมหำชนจำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัขขำกับหน่วธงำนของรัฐตำม มำตรำ
100 (2) ที่ได้รับอนุขำตตำมกฎหมำธว่ำด้วธหลักทรัพธ์และตลำดหลักทรัพธ์
มำตรำ 102 บทบัขขัติมำตรำ 100 มิให้นำมำใช้บังคับกับกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วธงำนที่มีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัด มอบหมำธให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัด มอบหมำธให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัดหรือ บริษัท
มหำชนจำกัดที่หน่วธงำนของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วมทุน
มำตรำ 103 ห้ ำมมิให้ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพธ์สิ นหรือประโธชน์อื่นใดจำกบุคคล
นอกเหนือจำกทรัพธ์สินหรือประโธชน์อันควรได้ตำมกฎหมำธ หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดธอำศัธอำนำจตำม
บทบัขขัติแห่งกฎหมำธ เว้นแต่กำรรับ ทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใด โดธธรรมจรรธำตำมหลักเกธฑ์และ
จำนวนที่คธะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
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กำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วธังไม่ถึงสองปีด้วธโดธอนุโลม
มำตรำ 103/1 บรรดำควำมผิดที่บัขขัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่
หรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรธุติธรรมตำมประมวล กฎหมำธ
อำขำด้วธ
บทลงโทษ
มำตรำ 122 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัขขัติมำตรำ 100 มำตรำ 101 หรือ มำตรำ
103 ต้องระวำงโทษ จำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรธีควำมผิดตำมมำตรำ 100 วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำตนมิได้รู้เห็น
ธินธอมด้วธในกำรที่คู่สมรสของตนดำเนินกำรตำมมำตรำ 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อำศัธอำนำจตำมควำมในมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัขขัติประกอบรัฐธรรมนูขว่ำด้วธ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 คธะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
จึ งกำหนดหลั กเกธฑ์ และจ ำนวนทรั พธ์ สิ น หรือประโธชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำ ที่ของรัฐ จะรับจำกบุ คคลได้โ ดธ
ธรรมจรรธำไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกำศนี้เรีธกว่ำ “ประกำศคธะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต แห่งชำติ
เรื่อง หลักเกธฑ์กำรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดโดธธรรมจรรธำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกำศนี้
“กำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดโดธธรรมจรรธำ” หมำธควำมว่ำ กำรรับทรัพธ์สินหรือ
ประโธชน์อื่นใดจำกขำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำงๆ โดธปกติตำมขนบธรรมเนีธมประเพธีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรธำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ขำติ” หมำธควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำ หรือร่วมบิดำหรือ
มำรดำเดีธวกัน ลุง ป้ำ น้ำอำคู่สมรสผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุขธรรม หรือผู้รับบุตรบุขธรรม
“ประโธชน์อื่นใด” หมำธควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับ
บริกำร กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษธะเดีธวกัน
ข้อ 4 ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพธ์สินหรือประโธชน์อันควรได้ตำมกฎหมำธ หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดธอำศัธอำนำจ ตำมบทบัขขัติแห่ง
กฎหมำธ เว้นแต่กำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดโดธธรรมจรรธำตำมที่กำหนดไว้ ในประกำศนี้
ข้อ 5 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดโดธธรรมจรรธำได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดจำกขำติซึ่งให้โดธเสน่หำตำมจำนวน ที่เหมำะสมตำม
ฐำนำนุรูป
(๒) รับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ขำติมีรำคำหรือมูลค่ ำในกำรรับจำก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท
(๓) รับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษธะให้กับบุคคลทั่วไป

-11ข้อ 6 กำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่ำเกิน กว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจำเป็นที่
จะต้องรับ ไว้เพื่อรั กษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสั มพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ นั้นรำธงำน
รำธละเอีธดข้อเท็จจริงเกี่ธวกับกำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์ดังกล่ำว ให้ผู้บังคับบัขชำทรำบโดธเร็ว หำก
ผู้บังคับบัขชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุขำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นธึดถือทรัพธ์สินหรือประโธชน์ดังกล่ำวนั้นไว้ เป็น
ประโธชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพธ์สินให้หน่วธงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น สังกัด
โดธทันที
ข้อ 7 กำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกธฑ์หรือมีรำคำหรือมีมูลค่ำ
มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดธมีควำมจำเป็นอธ่ำงธิ่งที่ต้องรับไว้ เพื่อรักษำ
ไมตรีมิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคลเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นต้ องแจ้งรำธละเอีธด ข้อเท็จจริง
เกี่ธวกับกำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์นั้นต่อผู้บังคับบัขชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำร สูงสุดของ
รั ฐ วิส ำหกิจ หรื อผู้ บ ริ ห ำรสู งสุ ด ของหน่ ว ธงำน สถำบันหรือองค์ กรที่เจ้ำ หน้ ำที่ข องรัฐ ผู้ นั้ นสั งกัด โดธทัน ที
ที่สำมำรถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัธว่ำมีเหตุผลควำมจำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ผู้นั้นรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรธีที่ผู้บังคับบัขชำหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจหน่วธงำนหรือสถำบันหรือ องค์กรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพธ์สิน หรือ
ประโธชน์นั้นแก่ผู้ให้โดธทันทีในกรธีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพธ์สิน หรือ
ประโธชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของหน่วธงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดธเร็ว เมื่อได้ดำเนินกำรตำมควำมใน
วรรคสองแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคธได้รับ ทรัพธ์สินหรือประโธชน์ดังกล่ำวเลธ
ในกรธีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพธ์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับบัขชำ
ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทีธบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุด ของรัฐวิสำหกิจ
หรือเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรสูงสุดของหน่วธงำนของรัฐให้แจ้งรำธละเอีธดข้อเท็จจริง เกี่ธวกับกำรรับ
ทรัพธ์สินหรือประโธชน์นั้นต่อผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำร และกรรมกำร
ในองค์กรอิส ระตำมรั ฐธรรมนู ข หรือผู้ ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้ บังคับบัขชำที่มีอำนำจถอดถอน ให้แจ้งต่อ
คธะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรธี ที่ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ผู้ ไ ด้ รั บ ทรั พ ธ์ สิ น ไว้ ต ำมวรรคหนึ่ ง เป็ น ผู้ ด ำรงต ำแหน่ ง
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำธละเอีธดข้อเท็จจริงเกี่ธวกับ
กำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์นั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำท้องถิ่นที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมำชิก แล้วแต่กรธีเพื่อดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกธฑ์กำรรับทรัพธ์สินหรือประโธชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมประกำศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วธ
๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประมวลจริธธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด 2 จริธธรรมข้ำรำชกำร
พลเรือน ได้กำหนดแนวทำงให้ข้ำรำชกำรพลเรือนประพฤติปฏิบัติรวม 10 ข้อ
1. กำรธืดมั่นในจริธธรรมและธืนหธัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม

-122. กำรมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้ำที่ เสีธสละ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วธควำมรวดเร็ว
โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
3. แธกเรื่ อ งส่ ว นตัว ออกจำกต ำแหน่ งหน้ำ ที่ และธึ ดถื อประโธชน์ส่ ว นรวมของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำประโธชน์ส่วนตน
4. ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโธชน์ที่มิชอบ โดธอำศัธตำแหน่งหน้ำที่
5. ต้องเคำรพและปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูขและกฎหมำธอธ่ำงตรงไปตรงมำ
6. ต้องปฏิบั ติห น้ำที่ด้วธควำมเที่ธงธรรม เป็นกลำงทำงกำรเมือง ให้ บริกำรแก่
ประชำชน โดธมีอัธธำศัธที่ดี
7. ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำธว่ำด้วธข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอธ่ำงเคร่งครัดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลำให้เนิ่นช้ำ และใช้ข้อมูลข่ำวสำรที่ได้มำจำกกำรดำเนินงำนเพื่อกำรในหน้ำที่ และให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ประชำชนอธ่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรธ์ และไม่ บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำคุธภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดธเคร่งครัด
9. ต้องธึดมั่นในกำรปกครองระบบประชำธิปไตธอันมีพระมหำกษัตริธ์ทรงเป็นประมุข
10. ต้องเป็นแบบอธ่ำงที่ดีในกำรดำรงตน รักษำชื่อเสีธงและภำพลักษธ์ของรำชกำร
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้ำรำชกำรต้องแธกเรื่องส่วนตัวออกจำกตำแหน่งหน้ำที่และธึดถือ
ประโธชน์ส่วนรวมของประเทศชำติเหนือกว่ำประโธชน์ส่วนตน โดธอธ่ำงน้อธต้องวำงตน ดังนี้
(๑) ไม่นำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ำจะเป็นขำติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุขคุธส่วนตัวมำประกอบกำรใช้ดุลธพินิจให้เป็นคุธหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่ำงจำกบุคคลอื่น เพรำะควำมชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพธ์ สิน บุคลำกร บริกำรหรือสิ่งอำนวธควำมสะดวก
ของทำงรำชกำรไปเพื่อประโธชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุขำต โดธชอบด้วธกฎหมำธ
(๓) ไม่กระทำกำรใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ควำมเคลือบแคลงหรือสงสัธว่ำจะขัดกับประโธชน์ส่วนรวมที่อธู่ในควำมรับผิดชอบ ของหน้ำที่ ทั้งนี้ ในกรธีมี
ควำมเคลือบแคลงหรือสงสัธให้ข้ำรำชกำรผู้นั้น ธุติกำรกระทำ ดังกล่ำวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัขชำ หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรและคธะกรรมกำร จริธธรรมพิจำรธำ เมื่อคธะกรรมกำรจริธธรรมวินิจฉัธเป็นประกำรใด แล้วจึ ง
ปฏิบัติตำมนั้น
(๔) ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วธงำนโดธตรงหรือหน้ำที่อื่น ในรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน หรือหน่วธงำนของรัฐข้ำรำชกำรต้องธึดถือประโธชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก ใน
กรธีที่มีควำมขัดแธ้งระหว่ำงประโธชน์ของทำงรำชกำรหรือประโธชน์ส่วนรวม กับประโธชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ม อันจำเป็นต้องวินิจฉัธหรือชี้ขำด ต้องธึดประโธชน์ของทำงรำชกำร และประโธชน์ส่วนรวมเป็นสำคัข
๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโธชน์ที่มิชอบ โดธอำศัธ
ตำแหน่งหน้ำที่และไม่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโธชน์ส่วนตน และประโธชน์ส่วนรวม โดธอธ่ำง
น้อธต้องวำงตน ดังนี้
(๑) ไม่เรีธก รับ หรือธอมจะรับ หรือธอมให้ผู้อื่นเรีธกรับหรือธอมจะรับของขวัขแทน
ตนหรือขำติของตน ไม่ว่ำก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกี่ธวข้องหรือไม่เกี่ธวข้อง กับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือไม่ก็ตำมเว้นแต่เป็นกำรให้โดธธรรมจรรธำ หรือกำรให้ตำมประเพธีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกำรกระทำกำรที่เป็นคุธหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพรำะมีอคติ
(๓) ไม่ เสนอ หรื อ อนุมั ติโ ครงกำรกำรด ำเนิ นกำร หรือ กำรทำนิติ กรรมหรื อสั ขขำ
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโธชน์อันมิควรได้โดธชอบด้วธกฎหมำธหรือประมวลจริธธรรมนี้

บทที่ 3
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงทุกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เกี่ธวกับกำรพัสดุ ปฏิบัติงำนด้วธควำมโปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได้ทุกเวลำ วำงตัวเป็นกลำงกับผู้ ขำธ ผู้ รับจ้ำง ผู้ เสนองำน ผู้ ช นะประมูล หรือผู้ มีส่ ว น
เกี่ธวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์
2. ในกำรใช้รถธนต์รำชกำรทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบเกี่ธวกับรถธนต์รำชกำรแนบใบบันทึกกำร
ใช้รถธนต์ให้ผู้ใช้รถธนต์ และให้ผู้ใช้รถธนต์รำชกำร บันทึกกำรใช้รถธนต์ และนำไปส่งให้ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง
3. บุคลำกรในหน่วธงำนต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วธจิตสำนึก ด้วธควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบ
ได้ทุกเวลำ ทั้งนี้ สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ได้เปิดช่องทำงในกำรแจ้งกรธีพบเห็นเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ทุจริตบนเว็ปไซต์ของหน่วธงำน และศูนธ์ดำรงธรรมจังหวัด
4. บุคลำกรในหน่วธงำนดำเนินกำรใช้จ่ำธเงิน ทรัพธ์สินของรำชกำร โดธคำนึงถึงประโธชน์
ส่วนรวมเป็นหลัก และคำนึงถึงควำมถูกต้อง ธุติธรรม และควำมสมเหตุสมผล
5. ผู้บังคับบัขชำพึงควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงำนประพฤติปฏิบัติตนตำม
แนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลำกรในหน่วธงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอธ่ำงเคร่งครัด หำกพบว่ำมี
กำรกระทำผิด ต้องดำเนินกำรทำงวินัธ ละเมิด และอำขำอธ่ำงเคร่งครัด
ตัวอย่าง : กรณีหน้าที่ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) หมำธถึง ควำมขัดแธ้งกันระหว่ำง
ผลประโธชน์ส่วนตัวและผลประโธชน์ส่วนรวมหรือผลประโธชน์ขัดกัน หมำธถึง กำรที่เจ้ำหน้ำที่รัฐปฏิบัติหน้ำที่
โดธคำนึงถึงประโธชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นควำมผิดเชิงจริธธรรมและเป็นควำมผิดขั้นแรก
ที่จะนำไปสู่กำรทุจริต
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือ ผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing
Interests ) เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรทำ บทบำทหน้ำที่ใน
หน่วธงำนหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภำธในบำงอธ่ำงที่อำจนำมำใช้ประโธชน์แก่กำรทำบทบำท หน้ำที่ให้แก่อีก
หน่วธงำนหนึ่งได้ผลเสีธคือ ถ้ำนำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมลำเอีธง/ อคติต่อคนบำง
กลุ่ม ควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัขหำผลประโธชน์ทับซ้อนด้วธ เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำร แบบเดีธวกัน
นั่นคือ กำรตัดสินใจทำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนก็สำมำรถ นำมำจัดกำร
กับหน้ำที่ทับซ้อนได้ เช่น นำงสำวกำระเกดเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำ เป็นพนักงำนรำชกำรของ
หน่วธงำน โดธที่มีนำงสำวจันทร์วำดซึ่งเป็น น้องสำวของนำงสำวกำระเกดเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วธ ซึ่งใน
กรธีนี้ถือว่ำเกิด “หน้าที่ทับซ้อน”
1. ในกรธีทผี่ ลประโธชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent) เป็นผลประโธชน์ทับซ้อน
ที่คนเห็นว่ำมีแต่จริงๆ อำจไม่มีก็ได้ ถ้ำจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนประเภทนี้อธ่ำงขำดประสิทธิภำพก็อำจนำมำ
ซึ่งผลเสีธไม่น้อธกว่ำกำรจัดกำรผลประโธชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ไม่เพีธงแต่จะต้องประพฤติตน
อธ่ำงมีจริธธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องทำให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วธว่ำไม่ได้รับประโธชน์เช่นนั้นจริง

-14- ควำมผิดธังไม่เกิดเนื่องจำกกำรสอบคัดเลือกบุคคลธังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีกำรสอบ
เกิดขึ้นแล้ว แต่นำงสำวกำระเกดสำมำรถวำงตัวเป็นกลำงที่สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำมิได้ช่วธเหลือนำงสำวจันทร์วำด
น้องสำวของตนแต่ประกำรใด กำรกระทำเช่นนั้นก็ไม่ถือว่ำมีผลประโธชน์ทับซ้อน
2. ในกรธีมพี ฤติกรรมที่เข้ำข่ำธผลประโธชน์ทับซ้อน
กำรรับรู้ข้อมูลภำธใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโธชน์จำกข้อมูลภำธในเพื่อ
รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโธชน์ในรูปของเงินหรือประโธชน์อื่นๆ หรือนำไปเปิดเผธให้ขำติหรือพวกพ้องเพื่อ
แสวงหำประโธชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น
- นำงสำวกำระเกดอำจถูกมองว่ำนำข้อสอบไปบอกกล่ำวให้น้องสำวทรำบ หรือลำเอีธง
ในกำรให้คะแนน ถ้ำเกิดผลประโธชน์ทับซ้อนในกรธีนี้ จะต้องถอนตัวออกอธ่ำงสมบูรธ์จำกกำรเป็นผู้มีส่วนใน
กำรตัดสินใจ งดแสดงควำมคิดเห็น ละเว้นจำกกำรให้คำปรึกษำ และงดออกเสีธง (Recusal) เนื่องจำกเป็นกำร
สุ่มเสี่ธงที่จะเข้ำข่ำธพฤติกรรมผลประโธชน์ทับซ้อน
- นำงสำวกำระเกด ต้องให้นำงสำวจันทร์วำด สละสิทธิ์จำกกำรสอบคัดเลือก เพื่อไม่ให้
เข้ำข่ำธผลประโธชน์ทับซ้อน

ภาคผนวก

ประกาศสานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เจตจานงสุจริต
…………………….…………………..……………
ธุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วธกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระธะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ถือ
เป็นนโธบำธสำคัขของธุทธศำสตรชำติระธะ ๒๐ ปของประเทศไทธ ที่มีควำมสอดคลองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชำติ ฉบับที่ ๑๒ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ ได้กำหนดวิสัธทัศน “ประเทศไทธ ใสสะอำด ไทธทั้งชำติ
ตำนทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” โดธมีพันธกิจหลักเพื่อสรำงวัฒนธรรม กำรตอตำนกำรทุจริต
ธกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริห ำรจัดกำรทุกภำคสวน และปฏิรูปกระบวนกำรปองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ทั้งระบบ ใหมีมำตรฐำนเทีธบเทำสำกล ประกอบกับกำรประกำศเจตจำนงสุจริตของปลัดกระทรวงแรงงำน เมื่อวันที่
22 ธันวำคม 2560 ในกำรบริหำรรำชกำรด้วธควำมซื่อสัตธ์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และธึดหลักคุธธรรม จริธธรรม
ตำมรอธเบื้องพระธุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลธเดช มำเป็นแนวทำง
เพื่ อเป็น กำรน ำนโธบำธสู่ กำรปฏิบั ติ และเป็ น แบบอธ่ ำงในกำรท ำงำน ในฐำนะแรงงำนจั ง หวั ด
สุรำษฎร์ธ ำนี จึง ขอประกำศเจตจ ำนงสุ จ ริต ในกำรบริหำรงำนของส ำนั กงำนแรงงำนจั ง หวั ด สุรำษฎร์ธ ำนี ตำม
แนวนโธบำธของสำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน โดธจะประพฤติตนเป็นแบบอธ่ำงนำข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของ
สำนั กงำนแรงงำนจั ง หวั ด สุ รำษฎร์ธ ำนี ปฏิบั ติ ง ำนด้ ว ธควำมซื่ อสั ต ธ์ สุ จ ริต โปร่ง ใส เป็ น ธรรม ธึ ด หลั กคุธ ธรรม
จริธธรรม ตำมรอธเบื้องพระธุคลบำทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลธเดช มำเป็นแนวทำง ควบคู่กับ
กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและร่วมมือกับทุกภำคส่วน ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ รวมทั้งตอบสนองและอำนวธควำมสะดวกแก่ประชำชน ดังนี้
1. ด้ำนควำมโปร่งใส มีกำรเปิดเผธข้อมูล และกำรเข้ำถึงข้อมูลกำรดำเนินงำนเกี่ธวกับภำรกิจต่ำง ๆ
และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของสำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีอธ่ำงทั่วถึง โดธเปิดโอกำสให้ผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีธ เข้ำมำมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำรดำเนินงำน เพื่อปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำนให้มีควำมสะดวก รวดเร็ว
เสมอภำค โปร่งใสและเป็นธรรม
2. ด้ ำ นควำมพร้อ มรับ ผิ ด มี กำรบริ หำรงำนและปฏิ บั ติ ร ำชกำรตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล พร้ อ ม
รับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนด้วธควำมซื่อสัตธ์สุจริต
3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติงำนโดธธึดหลั กคุธธรรม
จริธธรรม เพื่อให้หน่วธงำนปลอดจำกกำรทุจริตในเชิงนโธบำธ และกำรทุจริตต่อหน้ำที่ โดธไม่ใช้ตำแหน่งและหน้ำที่
ในกำรเอื้อประโธชน์หรือรับสินบนแต่อธ่ำงใด
4. ด้ำนวัฒนธรรมคุธธรรมในองค์กร สร้ำงวัฒนธรรมสุจริตในหน่วธงำนและดำรงรักษำวัฒนธรรม
สุจริตให้คงอธู่กับหน่วธงำน มีกำรดำเนินมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. ด้ำนคุธธรรมกำรทำงำนในหน่วธงำน สร้ำงแนวทำงและกลไกในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำน
โดธผู้ต รวจรำชกำรและผู้ ต รวจสอบภำธใน กำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบั ติ ที่ชั ด เจน โปร่ง ใส และเป็ น ธรรมในกำร
บริหำรงำนบุคคล กำรมอบหมำธงำน บริหำรงบประมำธ และปรับปรุงสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้เป็นไปอธ่ำงมี
ประสิทธิภำพ
6. ด้ ำ นกำรสื่ อ สำรภำธในหน่ ว ธงำน มุ่ ง เน้ น กำรสื่ อสำรท ำควำมเข้ ำ ใจให้ ค วำมรู้ แ ก่ กัน อธ่ ำ ง
สม่ำเสมอ ทำให้เกิดกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมอธ่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อโปร่งใสและเป็นธรรมในกำรปฏิบัติงำน
จึงประกำศให้ทรำบโดธทั่วกัน
ประกำศ ธ วันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2561
ภัทรพร สมันตรัฐ
(นำงสำวภัทรพร สมันตรัฐ)
แรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ประกาศสานักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖1
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบุคลำกรสำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ปฏิบัติงำนด้วธควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และเป็นไปตำมพระรำชบัขขัติจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงไว้ ดังนี้
๑. ปฏิบัติต่อผู้เสนอรำคำทุกรำธด้วธควำมเท่ำเทีธมกัน
๒. ไม่ดำเนินกำรใด ๆ กับผู้เสนอรำคำ/ผู้ทำสัขขำ ในลักษธะที่ก่อให้เกิด ข้อสงสัธที่ส่อไป
ในทำงทุจริต หรืออำจนำไปสู่กำรทุจริตในกำรปฏิบัติหน้ำที่
๓. ไม่เรีธก–รับ หรือธอมจะรับทรัพธ์สิน หรือประโธชน์อื่นใด ทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น
๔. ไม่กำหนดเงื่อนไขผลตอบแทน เพื่อช่วธเหลือผู้เสนอรำคำรำธใดให้มีสิทธิเข้ำ ทำสัขขำกับ
สำนักงำนแรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดธไม่เป็นธรรม หรือเพื่อกีดกันผู้เสนอรำคำ รำธอื่นมิให้มีโอกำสแข่งขัน
ในกำรเสนอรำคำอธ่ำงเป็นธรรม
๕. บุคลำกรในหน่วธงำนสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ดำเนินกำรเกี่ธวกับกำรพัสดุ ด้วธ
ควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
๖. บุคลำกรในหน่วธงำนปฏิบัติหน้ำที่โดธธึดถือกฎหมำธ กฎ ระเบีธบปฏิบัติของ ทำงรำชกำร
อธ่ำงเคร่งครัด
๗. ผู้บังคับบัขชำพึงใช้ดุลธพินิจในกำรปฏิบัติงำน และส่งเสริมสนับสนุน ให้คำปรึกษำ แนะนำ
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนอธ่ำงมีเหตุผล
๘. ผู้บังคับบัขชำพึงควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตำมแนวทำง ในกำร
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบหน่วธงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอธ่ำงเคร่งครัด
ประกำศ ธ วันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖1
ภัทรพร สมันตรัฐ
(นำงสำวภัทรพร สมันตรัฐ)
แรงงำนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

