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กรณี ตวั อย่างผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิ ดขึ้นจริ ง และช่องทางการร้องเรี ยนเมื่อพบเห็นการเกิดผลประโยชน์
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และถือปฏิบตั ิตามมาตรการและแนวทางดังกล่าว อีกทั้งมีส่วนร่ วมในการสอดส่ องและป้ องกันไม่ให้เกิดผล
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1 เมษายน พ.ศ. 2560
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บทที่ 1
บทนํา
“...คนเรา ถาพอในความตองการ มันก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภ
นอยก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถามีความคิดอันนี้ มีความคิดวาทําอะไรตอง
พอเพียง หมายความวาพอประมาณ ซือ่ ตรง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยูเปน
สุข”
(ความตอนหนึ่ ง ในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้ าฯ ถวายชัยมงคล เนื่ องในวันเฉลิ มพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุ สิตาลัย
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541)
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interest) หรื อความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์
ส่ ว นตัวและผลประโยชน์ ส่ ว นรวม หรื อ ผลประโยชน์ ข ัดกัน คื อ กรณี ที่ เ จ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่
โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรื อพวกพ้องเป็ นหลัก ซึ่ งถือเป็ นความผิดเชิ งจริ ยธรรมและเป็ นความผิดขั้นแรก
ที่จะนําไปสู่ การทุจริ ตในระดับที่รุนแรงยิง่ ขึ้น ผลประโยชน์ทบั ซ้อนจึงอาจถือเป็ นช่องทางที่ผมู ้ ีอาํ นาจหน้าที่
ในการดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของส่ วนรวม นําอํานาจหน้าที่น้ นั ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น อันเข้าข่ายเป็ นการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ
สํานักงาน ก.พ. ได้กาํ หนดค่านิ ยมสร้ างสรรค์ 5 ประการ ของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ
ที่ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐควรยึดถือปฏิบตั ิ ได้แก่
1. กล้ายืนหยัดทําในสิ่ งที่ถูกต้อง
2. ซื่ อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3. โปร่ งใส ตรวจสอบได้
4. ไม่เลือกปฏิบตั ิ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน
ซึ่ งค่านิยมที่กาํ หนดให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความซื่ อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
อีกทั้งต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ด้วยความโปร่ งใส ตรวจสอบได้น้ นั แสดงให้เห็ นว่าในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ในฐานะ
ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรั ฐทุกระดับ และในทุกหน่ วยงาน ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องพึง
ระลึกเสมอว่าการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนนั้น เป็ นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริ หาร
ราชการของประเทศให้สามารถดําเนิ นต่อไป ด้วยเหตุน้ ี ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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จึงต้องประพฤติตนด้วยความซื่ อตรงในหน้าที่ เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรื อประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต้องสามารถแยกเรื่ องผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากเรื่ องประโยชน์ส่วนตนได้อย่างเด็ดขาด
หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ต้องปฏิบตั ิงานเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยปราศจากเรื่ องของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
นอกจากนี้ ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนําของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
นายกรั ฐ มนตรี เกี่ ย วกับ นโยบายของรั ฐบาล 11 ด้า น โดยเน้นด้า นความมัน่ คงและปลอดการทุ จริ ตนั้น
ได้มีการกําหนดนโยบายด้านที่ 10 เรื่ องการส่ งเสริ มการบริ หารราชการแผ่นดิ นที่ มีธรรมาภิบาล และการป้ องกัน
ปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ซึ่ งมีสาระสําคัญโดยสรุ ป คือ การเสริ มสร้ างระบบคุณธรรม
ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้ องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่ งเสริ ม
ให้มีก ารนํา ระบบพิ ท กั ษ์คุณธรรมมาใช้ใ นการบริ หารบุค คลของเจ้า หน้า ที่ ฝ่ายต่า ง ๆ หรื อปรั บปรุ งและ
จัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต และการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในภาครัฐ
ทุกระดับ โดยถือว่าเรื่ องนี้เป็ นวาระสําคัญเร่ งด่วนแห่งชาติ และเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งแทรกอยูใ่ นการปฏิรูปทุกด้าน
อัน เป็ นแนวนโยบายที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พึ ง รั บ ไปเป็ นแนวทางในการกํา หนดแนวทางปฏิ บ ัติ ภ ายใน
ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว เพื่อให้การป้ องกันเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ได้รับการนําไปเผยแพร่ และปฏิบตั ิอย่างเป็ นเอกภาพในระดับประเทศ
สํานักงานศาลปกครองได้ตระหนักถึงการเสริ มสร้างให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงานศาลปกครอง
มี ค วามประพฤติ ที่ ดี ยึดถื อผลประโยชน์ ข องส่ วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่ ว นตน และเห็ นความสํา คัญ
ในการร่ วมมือกันในการป้ องกันปั ญหาเรื่ องผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยมีระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ
ฝ่ ายศาลปกครอง ว่า ด้ว ยประมวลจริ ย ธรรมของเจ้า หน้า ที่ สํา นัก งานศาลปกครอง พ.ศ. 2555 หมวด 2
จริ ย ธรรมของเจ้า หน้า ที่ ข้อ 9 บัญ ญัติ ว่า เจ้า หน้า ที่ ต้อ งมี จ ริ ย ธรรมต่ อ ประเทศชาติ แ ละส่ ว นรวม ดัง นี้
(3) ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและส่ วนรวมเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ไม่กระทําการใด
ในตําแหน่งหน้าที่หรื อปฏิ บตั ิการใดในฐานะส่ วนตัวซึ่ งก่อให้เกิ ดการขัดกันระหว่างประโยชน์ของประเทศชาติ
และส่ วนรวมที่อยู่ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อ 10 บัญญัติว่า เจ้าหน้าที่ตอ้ งมี จริ ยธรรมต่อสํานักงาน
ดังต่อไปนี้ (4) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริ การ หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกของสํานักงาน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรื อผูอ้ ื่ น เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่ ง สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) ที่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานศาลปกครอง ยึดถือประพฤติปฏิบตั ิมาอย่างต่อเนื่อง
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วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST)
Transparency (ความโปร่ งใส)

บุ คลากรศาลปกครอง เป็ นผูท้ ี่ มุ่ งมั่นปฏิ บ ัติ งาน
อย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและ
องค์ ก รด้ ว ยความโปร่ งใสเปิ ดเผยตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบได้

Righteousness (ถูกต้อง)

บุคลากรศาลปกครอง เป็ นผูท้ ี่ต้งั มัน่ ปฏิบตั ิงานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความถูกต้อง เป็ นกลาง ไม่เลือกปฏิบตั ิ
ซื่ อสัตย์สุจริ ต และยึดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรม
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บทสัมภาษณ์
นายอติโชค ผลดี
รองเลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง รักษาการในตําแหน่ง
เลขาธิการสํานักงานศาลปกครอง
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ท่ านเห็นว่ าปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทับซ้ อนของบุคลากรในองค์ กร จะส่ งผลกระทบต่ อ
องค์ กรนั้น ๆ หรือไม่ อย่ างไร
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท ั บ ซ้ อ น คื อ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ บุ ค ค ล ซึ่ ง มี อํ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ช้ ดุ ล ย พิ นิ จ
ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ หรื อกระทํา การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ส่ ว นรวม เพื่ อ หน่ ว ยงานหรื อเพื่ อ องค์ ก ร
แต่กลับมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยูใ่ นเรื่ องนั้น ๆ อันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้บุคคลดังกล่าว
ไม่ ส ามารถใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ หรื อกระทํา การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ งได้ อ ย่ า งเป็ นกลาง
ตรงไปตรงมา เพื่ อรั ก ษาผลประโยชน์ข องส่ ว นรวม และน่ า เชื่ อ ว่าบุ ค คลนั้นจะเห็ น แก่ ป ระโยชน์
ส่ วนบุ คคลของตนเองที่เกี่ยวข้องอยู่มากกว่าประโยชน์ของส่ วนรวมซึ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้ เอง
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เกิดความเสี ยหาย แก่ประโยชน์ของส่ วนรวมได้โดยง่ายหรื อเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้มีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื ออย่างน้อยที่สุดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ ว นรวมนี้ ก็เ ป็ นเหตุ ทาํ ให้ส าธารณชนเกิ ด ความเคลื อ บแคลงสงสั ย ไม่ เ ชื่ อ มั่น ว่า บุ ค คลดัง กล่ า ว
จะสามารถใช้ดุลยพินิจ ปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งตามอํานาจหน้าที่ได้โดยปราศจาก
อคติและโดยอาศัยเหตุผลนี้ จึงควรหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในสถานการณ์ สภาวการณ์ของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ก็ให้ดาํ เนินการต่างๆ เพื่อให้สาธารณะมัน่ ใจได้ว่าส่ วนรวมจะไม่เสี ยหาย
จะไม่มีการทุจริ ตคอรัปชัน่ เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดงั กล่าว หากผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจ ผูม้ ีหน้าที่บางส่ วน
ไม่ตระหนักถึงหลักดังกล่าวนี้ และไม่หลีกเลี่ยงสถานการณ์ของผลประโยชน์ทบั ซ้อนก็จะเป็ นช่องทาง
ทําให้เกิดการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ซึ่งส่ งผลกระทบในทางเสื่ อมเสี ยต่อองค์กรได้โดยตรง
ผมเห็ น ว่ า แม้ว่า ผลประโยชน์ ท ับ ซ้อ นส่ ว นตนและประโยชน์ส่ ว นรวม จะมิ ใ ช่ ก ารทุ จ ริ ต
คอร์ รั ปชั่น โดยตัว ของมัน เอง แต่ ผ ลประโยชน์ทบั ซ้อ นก็เ ป็ นสถานการณ์ หรื อ สภาวการณ์ ที่เ อื้ อ
หรื อ เปิ ดโอกาส หรื อ เป็ นปั จจัยอันนําไปสู่ การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่นได้โดยง่ าย หรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ ง
ก็คือผลประโยชน์ทบั ซ้อนนั้นเป็ นญาติ สนิ ทใกล้ชิดกับการทุ จริ ตคอร์ รัปชั่น ดังนั้นหากเราต้องการ
ป้ องกันปัญหาการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้ได้ผล จําต้องจัดการกับปัญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้ได้ดว้ ย
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ท่ านมีนโยบายหรือความคาดหวังเกีย่ วกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์ กรเกีย่ วกับการ
ป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนในการปฏิบัตงิ านอย่ างไร
ในฐานะผูบ้ ริ หารองค์กรสํานักงานศาลปกครอง ได้ตระหนักดีว่า “วัฒนธรรมองค์กร” นั้นเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิตนของคนในองค์กร อันสะท้อนความคิด ความเชื่อ และค่านิยมที่คนในองค์กร
ยอมรับว่าสิ่ งใดควรทํา สิ่ งใดไม่ควรทํา และได้ถูกถ่ายทอดไปยังบุคลากรรุ่ นต่อๆ ไป วัฒนธรรมองค์กร
จึงเปรี ยบเสมือนบุคลิกภาพขององค์กร ซึ่ งจะเป็ นเอกลักษณ์และมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร
องค์กรที่มีวฒั นธรรมสร้างสรรค์และเข้มแข็งจะเอื้ออํานวยให้องค์กรมีลกั ษณะเด่น คือ มีความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน สู ง เจริ ญ เติ บโตได้อ ย่างมั่น คงและสามารถเผชิ ญ กับการเปลี่ ย นแปลงภายนอกได้
และเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่สําคัญอันทําให้องค์กรประสบความสําเร็ จ ไม่นอ้ ยไปกว่านโยบาย ยุทธศาสตร์
เป้ าหมาย และโครงสร้ างขององค์กร อี กทั้งต้องมี การบริ หารงานบุ คคลที่ สอดคล้องไปในทิ ศทาง
เดียวกัน
นับตั้งแต่ศาลปกครองเปิ ดทําการ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ เป็ นต้นมา ได้รับโอนบุคลากร
ส่ วนใหญ่มาจากส่ วนราชการและหน่ วยงานต่างๆ ร่ วมกับการเปิ ดสอบรรจุขา้ ราชการใหม่ จึงทําให้
มี บุ ค ลากรที่ มี ว ัฒ นธรรมการทํา งานและประสบการณ์ ใ นการทํา งานที่ ห ลากหลายแตกต่ า งกัน
ศาลปกครองได้เล็งเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมองค์กรในการเป็ นเครื่ องมือหล่อหลอมให้บุคลากร
เกิ ด ความเป็ นอันหนึ่ ง อัน เดี ย วกันและเอื้ อ ต่ อ การดํา เนิ น งานของศาลปกครอง จึ ง ได้ก าํ หนดให้มี
การเสริ มสร้างทัศนคติ ค่านิ ยม และวัฒนธรรมองค์กรไว้ต้ งั แต่แผนยุทธศาสตร์ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ ภายใต้ยทุ ธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร โดยได้ดาํ เนินการศึกษาวิจยั เรื่ อง วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของศาลปกครองขึ้น
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งในพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร รวมทั้งเสริ มสร้างค่านิ ยมที่เป็ น
รากฐานของวัฒนธรรมที่ พึงประสงค์ และสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิ บตั ิ ให้เกิดขึ้น เพื่อนําไป
เผยแพร่ ใ ห้บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ได้ป ระพฤติ ป ฏิ บ ัติ ต นให้ส อดคล้อ งและเกิ ด ความเข้า ใจที่ ต รงกัน
อันจะเกิดประโยชน์ต่อกระบวนการบริ หารจัดการภายในของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง
เพื่ อ สนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให้ ศ าลปกครองมี ค วามเข้ ม แข็ ง และเติ บ โตอย่ า งยั่ง ยื น ต่ อ ไป
อันประกอบด้วย
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1.ความโปร่ งใส (Transparency)
2.การยึดมัน่ ในความถูกต้ อง (Righteousness)
3.ความมีเอกภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ (Unity)

TRUST

4.การส่ งมอบผลงานที่มีมาตรฐาน (Standard)
5.ร่ วมมือร่ วมใจกันทํางานเป็ นทีม (Teamwork)
ศาลปกครองยังคงหล่อหลอมและปลูกฝังให้บุคลากรประพฤติปฏิบตั ิตามวัฒนธรรมศาลปกครอง
อย่างต่อเนื่ อง โดยได้กาํ หนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ พัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อมุ่งสู่ องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสู ง และ
แผนยุทธศาสตร์ ศาลปกครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ เสริ มสร้าง
วัฒนธรรมการทํางาน จริ ยธรรม และธรรมาภิบาลภายในองค์กรเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ของทุกภาคส่ วน
ในสังคมต่อการอํานวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ซึ่งเป็ นแผนยุทธศาสตร์ฉบับปัจจุบนั
ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงานศาลปกครองได้เข้ารับการประเมิ นคุ ณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่สํานักงาน ป.ป.ช. ได้พฒั นาขึ้นเพื่อใช้วดั ผลระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดําเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐ ป้ องกันการทุจริ ตและยกระดับคุณธรรมการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งหมด ระบบการประเมินดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์ ๒ ประการ คือ
๑) เพื่อทราบระดับคุณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับ
การประเมิน และ
๒) เพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปั ญหาในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมุ่งหวังให้หน่ วยงานภาครัฐมีการบริ หารงานที่โปร่ งใสและ
เป็ นธรรมซึ่ งจะนําไปสู่ การยกระดับดัชนี ภาพลักษณ์คอรัปชัน่ (Corruption Perception Index : CPI)
ของประเทศไทยให้สูงขึ้น
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การเข้ารับการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานของหน่ วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสํานักงานศาลปกครองดังกล่าว นอกเหนือจากการ
ดําเนิ นการเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของสํานักงาน ป.ป.ช. แล้ว ยังหมายรวมถึงการให้
ความสํา คัญ กับ การเสริ ม สร้ า งและปลู ก ฝั ง วัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่ องความโปร่ งใส (Transparency) และถูกต้อง (Righteousness) ที่มุ่งหวังให้บุคลากรศาลปกครอง
เป็ นผู ้ที่ มุ่ ง มั่น ปฏิ บัติ ง านอย่ า งเต็ ม กํา ลัง ความสามารถ เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวมและองค์ ก ร
ด้ว ยความโปร่ ง ใส เปิ ดเผยตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ปฏิ บ ัติ ง านตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ด้ว ยความถู ก ต้อ ง เป็ นกลาง ไม่ เลื อ กปฏิ บ ัติ ซื่ อสั ต ย์สุ จ ริ ต รวมทั้งยึ ด มั่น ในคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
ให้เป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้นอีกด้วย
สํา นัก งานศาลปกครองได้ใ ห้ค วามสําคัญ ในการ เสริ มสร้ างวัฒนธรรมศาลปกครอง (The
Administrative Court Way) โดยเฉพาะ ด้ านความโปร่ งใส (Transparency) และความถู กต้ อง
(Righteousness) มาเป็ นกรอบในการดําเนิ นการเพื่อนําไปสู่ การเป็ น “องค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริ ต”
โดยนํามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาเชิ งป้ องกัน มากกว่าการปล่อยให้ปัญหาการทุจริ ตคอรัปชัน่
และผลประโยชน์ทบั ซ้อน เกิดขึ้นแล้วจึงหาผูก้ ระทําความผิดมาลงโทษ อีกทั้งการพัฒนาวัฒนธรรม
ศาลปกครอง (TRUST) ให้เกิดความเข้มแข็งและยัง่ ยืนนี้ ก็เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดําเนินงานของหน่ วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ของสํานักงานศาลปกครองในอีกทางหนึ่ งด้วย ซึ่ งจะส่ งผลต่อดัชนี ภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption
Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้ น ตลอดจนเพื่อให้ศาลปกครองเป็ นเสาหลัก
ในการอํานวยความยุติธรรมทางปกครองให้กบั ประชาชนและเป็ นศาลปกครองแห่ ง ความเชื่ อมั่น
ของประชาชนตลอดไป
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ท่ า นเห็ น ว่ า สํ า นั ก งานศาลปกครองควรจั ด ให้ มี ก ารส่ งเสริ ม หรื อ เพิ่ม พู น องค์ ค วามรู้
เพื่อป้ องกันมิให้ บุคลากรของสํ านักงานศาลปกครองมีพฤติกรรมเกี่ยวข้ องกับเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้ อนอย่ างไร
สํานักงานศาลปกครองควรมุ่งเน้นในการเสริ มสร้างองค์ความรู ้ให้กบั บุคลากร โดยกําหนด
แนวทางและมาตรการในภาพรวมขององค์กร ดังนี้
๑. การแสดงออกในเชิ งสั ญลัก ษณ์ โดยผูน้ าํ องค์ก รจะต้องเป็ นผูท้ ี่ มีบ ทบาทสํา คัญในการ
สื่ อสารและเป็ นผูน้ าํ กิจกรรมเกี่ยวกับการเสริ มสร้างความโปร่ งใส คุณธรรม จริ ยธรรม และต่อต้าน
การทุจริ ตอย่างทัว่ ถึง
- จัด ทํา ประกาศและเผยแพร่ ค ํา ประกาศเจตจํา นงสุ จ ริ ต ในการบริ ห ารงาน
ของสํานักงานศาลปกครอง
- จัดทําข้อตกลงในการบริ หารงานระหว่างเลขาธิ การและผูบ้ ริ หาร ได้แก่ รองเลขาธิ การ
ที่ปรึ กษา และผูอ้ าํ นวยการสํานัก
- ประกาศเจตจํานงและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
ทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค
- ผู ้บ ริ หารทุ ก ระดั บ สื่ อสาร เน้ น ยํ้า และบอกเล่ า เรื่ องราวจากเหตุ ก ารณ์
กรณี ศึกษา บทความ หรื อหนังสื อที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความโปร่ งใส คุณธรรม จริ ยธรรม และต่อต้าน
การทุจริ ตกับบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ ในทุกเวทีและทุกโอกาส เช่น การมอบนโยบายการบริ หารงาน
ประจําปี การประชุมผูบ้ ริ หารสํานักงานศาลปกครองประจําเดือน การสัมมนาหรื อการเป็ นวิทยากร
บรรยายในหลักสู ตรการอบรมต่างๆ เป็ นต้น
- ผูบ้ ริ ห ารทุ ก ระดับ ประพฤติ ต นเป็ นแบบอย่า งที่ ดี สอดคล้อ งกับพฤติ ก รรม
ตามวัฒนธรรมในเรื่ องโปร่ งใส และถูกต้องอย่างเคร่ งครัด
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๒. การเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจและปลูกฝังจิตสํ านึกที่ดี เพื่อให้บุคลากรศาลปกครอง
ได้ตระหนักและเห็ นความสําคัญในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ต นตามมาตรฐานจริ ยธรรมขององค์ก ร
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ระดับองค์กร
- จัดการบรรยายให้ความรู ้ เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
- ศึกษาดูงาน เช่ น พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่ งชาติ สํานักงาน ป.ป.ช. โครงการตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง หน่ วยงาน
ที่เป็ นแบบอย่างที่ดีหรื อได้รับรางวัลในเรื่ องคุณธรรมและความโปร่ งใส เป็ นต้น
- จัด หลัก สู ต รปฏิ บ ัติ ธ รรมระยะสั้ น-ยาว รวมทั้ง สนับ สนุ น การจัด กิ จ กรรม
ทางศาสนา และการบําเพ็ญประโยชน์ในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ
- จัด ทํา เอกสารประชาสั ม พัน ธ์ หรื อ คู่ มื อ เกี่ ย วกับ การป้ องกัน ผลประโยชน์
ทับซ้อน ประมวลจริ ยธรรม แจกจ่ายให้บุคลากรและลงนามรับทราบ
- ถอดบทเรี ย นเกี่ ย วกับ ความเสี ย หายหรื อ บทลงโทษของความไม่ ซื่ อ สั ต ย์
การทุจริ ต หรื อการประพฤติผิดทางวินยั จากกรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นจริ ง จัดทําและพัฒนาเป็ นหลักสู ตร
การอบรม โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสู ตรสําหรับบุคลากรบรรจุใหม่ รวมทั้งจัดทําเป็ น e-learning
- เผยแพร่ ประชาสัม พันธ์ เอกสาร คู่ มือ บทความ เหตุ การณ์ หรื อ กรณี ศึกษา
ที่น่าสนใจ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารต่างๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง สมํ่าเสมอ และทัว่ ถึงทั้งใน
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค เช่ น เสี ยงตามสาย เอกสาร ACT ระบบโทรทัศน์ภายในอาคาร ระบบ
Intranet Homepage และ Facebook TRUST
- คัดเลือกบุคคลตัวอย่างของวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) เพื่อยกย่องเชิดชู
ผูท้ ี่ ประพฤติ ปฏิ บตั ิ ตนสอดคล้อ งกับวัฒ นธรรมในเรื่ อ งโปร่ ง ใส และถู กต้อ ง ให้เ ป็ นแบบอย่า ง
แก่บุคลากรอื่นๆ และจูงใจให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ระดับสํานัก
- จัดกิจกรรมการแบ่งปั นความรู ้ (Knowledge Sharing) ระหว่างบุคลากรภายใน
หน่ ว ยงาน โดยมุ่ งเน้น ในเรื่ อ งโปร่ ง ใส คุ ณธรรม จริ ย ธรรม การต่ อต้า นการทุ จ ริ ต และป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- จัด กิ จ กรรมตามโครงการเสริ ม สร้ า งวัฒ นธรรมศาลปกครอง (TRUST)
ในแต่ละสํานัก โดยให้มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใสในการ
ปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน
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๓. การป้ องกันและเฝ้ าระวัง
- วิเคราะห์ความเสี่ ยงของการเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนในงาน/โครงการสําคัญ
- จัดทําระบบร้องเรี ยนเกี่ ยวกับการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่สํานักงานศาลปกครอง
หรื อรับข้อเสนอแนะในการป้ องกันการทุจริ ตของเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครอง
- จัดตั้งเครื อข่ายเจ้าหน้าที่สาํ นักงานศาลปกครองไม่ทนต่อการทุจริ ต
- ปรับบทบาทกลุ่มวินยั และจริ ยธรรมและสํานักตรวจสอบภายใน โดยมุ่งดําเนิ นงาน
ในเชิงรุ ก/เชิงป้ องกันการทุจริ ตและผลประโยชน์ทบั ซ้อนมากขึ้น
๔. การเชื่อมโยงกับระบบบริ หารทรัพยากรมนุษย์ (HRM)
- พัฒนาวิธีการคัดเลือกบุคลากรที่คาดว่าจะมีค่านิ ยม ความเชื่ อ วิธีคิด วิธีทาํ งาน
ตลอดจนประสบการณ์ที่ตรงหรื อใกล้เคียงกับที่หน่วยงานต้องการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีแนวโน้มว่า
จะยอมรับวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) เป็ นแนวทางในการทํางานและในการประพฤติปฏิบตั ิตน
- พัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตําแหน่ ง ให้มีความโปร่ งใส
ยึ ด หลัก คุ ณ ธรรม และเชื่ อ มโยงกับ วัฒ นธรรมศาลปกครอง (TRUST)
โดยนํา พฤติ ก รรม
ในการปฏิ บัติ ง านของบุ ค ลากร โดยเฉพาะในเรื่ องโปร่ ง ใสและถู ก ต้อ งเป็ นหลัก เกณฑ์ ห นึ่ ง
ในการพิจารณา
- ดํา เนิ น การสํ า รวจความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรศาลปกครอง เพื่ อ นํา มาสู่
การพัฒนาและปรับปรุ งระบบบริ หารจัดการองค์กรในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของบุคลากรศาลปกครองต่อไปส่ งผลต่อความคิดเห็น และทัศนคติของบุคลากรภายใน
ที่มีต่อการดําเนินงานของสํานักงานศาลปกครอง
ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรมต่างๆ ควรจะมอบหมายผูร้ ับผิดชอบและกําหนดระยะเวลา
ในการดําเนิ นการอย่างชัดเจนเพื่อให้นาํ ไปสู่ การปฏิ บตั ิ อย่างเป็ นรู ปธรรม รวมทั้งให้เชื่ อมโยงกับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจําปี โดยจัดทําเป็ นข้อตกลงการปฏิบตั ิงานในระดับหน่วยงานและ
ระดับบุ คคล ตลอดจนมี การวิเคราะห์ผลการดําเนิ นงานในเรื่ องดังกล่ าวเพื่อนํามาพัฒนาปรั บปรุ ง
ในปี ต่อไป

14

บทที่ 2
ความรู้ ทั่วไปเกีย่ วกับผลประโยชน์ ทับซ้ อน
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1.ความหมายของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน (conflict of interests)
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรื อการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interests) คื อ สถานการณ์
ที่ บุค คลผูด้ าํ รงตําแหน่ งอันเป็ นที่ น่าไว้วางใจ (เช่ น ทนายความ นักการเมื อง ผูบ้ ริ หาร หรื อผูอ้ าํ นวยการ
ของบริ ษทั เอกชน หรื อหน่วยงานของรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ทางวิชาชี พ (Professional interests) อันส่ งผลให้เกิดปั ญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นกลาง
ไม่ลาํ เอียง ผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิ ดขึ้นอาจส่ งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่ มีต่อบุ คคลนั้น ว่าเขาจะสามารถ
ปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งให้อยูใ่ นครรลองของคุณธรรมจริ ยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนในความหมายของสํานักงาน ก.พ. คือ สถานการณ์หรื อการกระทําของบุคคล
(ไม่ ว่า จะเป็ นนักการเมื อง ข้า ราชการ พนัก งานบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร) มี ผลประโยชน์ส่วนตนเข้า มาเกี่ ยวข้อง
จนส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจหรื อการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตวั หรื อไม่รู้ตวั
ทั้ง เจตนาหรื อไม่ เจตนา หรื อ บางเรื่ อ งเป็ นการปฏิ บ ัติ สื บ ต่ อกัน มาจนไม่ เห็ น ว่า เป็ นสิ่ ง ที่ ผิ ด แต่ อ ย่า งใด
พฤติกรรมเหล่านี้เป็ นการกระทําความผิดทางจริ ยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ตอ้ งคํานึ งถึงผลประโยชน์สาธารณะ
(ประโยชน์ของส่ วนรวม) แต่กลับตัดสิ นใจปฏิบตั ิหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง
แนวคิดทางวิชาการให้ความหมายของผลประโยชน์ทบั ซ้อนไว้ 4 ประการ
1.ความหมายอย่างกว้าง หมายรวมถึง การปฏิบตั ิงานตามตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานหรื อ
องค์การต่อส่ วนรวมแต่ดาํ เนิ นการตัดสิ นใจปฏิบตั ิหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัวและ
เพื่อนฝูง
2.ผลประโยชน์ทบั ซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุ รกิ จ สถาบันการศึกษา
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสามารถเกิดขึ้นได้ท้ งั ในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ
และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทบั ซ้อนจึงมีมูลค่าความเสี ยหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึง
นับ หมื่ นล้า นบาท และในบางกรณี ความเสี ย หายไม่ไ ด้ป รากฏออกมาในรู ป ของที่ เป็ นวัตถุ แต่ ย งั รวมถึ ง
ผลประโยชน์ที่ไม่ใช่วตั ถุดว้ ย

16

3.ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนมิ ได้จาํ กัดเฉพาะผลประโยชน์ข องบุ คคลเท่านั้น แต่ยงั รวมถึ งการมี อคติ
ในการตัดสิ นใจหรื อดําเนิ นการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่ วยงานหนึ่ งด้วย เช่ น การที่บุคคล
ดํารงตําแหน่ งซ้อนกันสองหน่ วยงานทําให้เกิ ดบทบาทหน้าที่ ที่ ขดั แย้งกันและมี การใช้อาํ นาจหน้าที่ ของ
หน่วยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
4.การฉ้อราษฎร์ บงั หลวงและการคอร์ รัปชัน่ เชิงนโยบาย (policy corruption) ต่างก็เป็ นรู ปแบบหนึ่ ง
ของผลประโยชน์ท บั ซ้อน เนื่ องจากทั้งสองรู ปแบบต่า งเป็ นการใช้ตาํ แหน่ ง หน้า ที่ สําหรั บมุ่งตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและหรื อพรรคพวก

2.รู ปแบบของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
- เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการแสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง เช่น ข้าราชการระดับสู ง
มี ผลประโยชน์ในบริ ษทั รั บเหมาก่อสร้ าง ใช้อาํ นาจหน้าที่ ทาํ ให้บริ ษทั ของตนเองได้ง านรับ เหมาจากรั ฐ
อาศัยเส้นสายหรื อตําแหน่งฝากลูกหลานเข้ารับราชการ
- เจ้าหน้าที่ของรัฐเรี ยกรับผลประโยชน์ รับสิ นบนหรื อรับของขวัญ เช่น เจ้าหน้าที่สรรพากรรับเงิน
จากผูม้ าเสี ยภาษี หรื อเจ้าหน้าที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ซื้อจัดหาพัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานรับของกํานัลจากร้านค้าหรื อ
ผูป้ ระกอบการ
- เจ้าหน้าที่ของรัฐเรี ยกผลตอบแทนเพื่อกระทําการหรื อไม่กระทําการไม่วา่ จะชอบหรื อไม่ชอบด้วย
หน้าที่เพื่อเป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งอย่างไม่เป็ นธรรม
- เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น นํารถยนต์ของทางราชการ
เพื่อกิจการส่ วนตัว หรื อใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของราชการในการทํางานส่ วนตัว
- เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งสามารถเข้าถึงข้อมูลลับของทางราชการ เปิ ดเผยข้อมูลนั้นเพื่อรี ยกรับเงินหรื อ
ประโยชน์ใดๆ หรื อเปิ ดเผยต่อญาติหรื อพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
- เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนรับเป็ นที่ปรึ กษาหรื อทํางานพิเศษ เช่น อธิ บดี
กรมที่ดินดํารงตําแหน่งที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ในบริ ษทั อสังหาริ มทรัพย์
- เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรู ้ที่ตนเคยปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการหรื ออิทธิ พลจากตําแหน่ งหน้าที่ของตน
ในขณะที่ยงั รับราชการกระทําการที่เอื้อประโยชน์ให้กบั ตนเองหรื อพวกพ้อง
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3.กระบวนการทางความคิด (Mind set) : ระบบความคิดฐานสิ บ กับ ระบบความคิดฐานสอง

การที่ ประโยชน์ ส่วนตัวขัดกับประโยชน์ ส่วนรวม
มีสาเหตุมาจากการที่มี
ระบบคิด ที่ไม่ ถูกต้ อง

เอาประโยชน์ ส่วนรวมมาเป็ น
ประโยชน์ ส่วนตน

ไม่ แยกแยะเรื่องตําแหน่ งกับ
เรื่องส่ วนตนออกจากกัน

ไม่ สามารถแยก
ประโยชน์ ส่วนตัวและ
ประโยชน์ ส่วนรวมได้

เห็นประโยชน์ ส่วนตนสํ าคัญกว่ า
เอาประโยชน์ ส่วนรวมไป
ตอบแทนบุญคุณส่ วนตน

ประโยชน์ ส่วนรวม หรือเห็น
ประโยชน์ ของเครือญาติพวกพ้ อง
สํ าคัญกว่ าประโยชน์ ของประเทศชาติ
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Value Clarification
การกระจ่างค่านิ ยม ( Value Clarification : VC ) หมายถึง การทําให้ค่านิ ยม
มี ความกระจ่ าง เพื่อให้บุคคลเห็ นถึ งคุ ณค่าและแสดงออกมาในรู ปแบบของ
ความเชื่อ ความรู ้สึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ถกู ต้องดีงาม ควรค่าแก่การยึดถือ
ซึ่ งการกระจ่างค่านิ ยมสามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการทุจริ ตได้
โดยการส่ งเสริ มให้บุคคลทัว่ ไปมี การแยกแยะว่า เรื่ องใดเป็ นผลประโยชน์
ส่ วนตัว เรื่องใดเป็ นผลประโยชน์ ส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม เจ้ าหน้ าที่
ของรั ฐ ซึ่ งมีอาํ นาจหน้าที่ที่จะต้องกระทําการหรื อใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจ
ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่ วนรวม หากปล่อยให้มีผลประโยชน์ส่วนตน
หรื อ ความสั ม พัน ธ์ ส่ ว นตนเข้า มามี ส่ ว นในการตัด สิ น ใจแล้ว ย่ อ มต้อ งเกิ ด
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหรื อผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) ขึ้นแน่ นอน และความเสี ยหายก็จะตกอยู่กบั
ประชาชนและประเทศชาติ
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ระบบคิด ทีจ่ ะทําให้ สามารถแยกประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์
ส่ วนรวมได้ อย่ างชัดเจน คือ

ระบบเลขฐานสิ บ (Decimal number system) หมายถึง ระบบ
เลขที่ มี ตั วเลข 10 ตั ว คื อ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 เป็ นระบบคิ ดเลข
ที่เ ราใช้ ใ นชี วิต ประจํ าวัน กันมาตั้ งแต่ จํ าความได้ ไม่ ว่ าจะเป็ น
การใช้ บอกปริ มาณหรื อบอกขนาด ช่ วยให้ เกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน
ในการสื่ อ ความหมาย สอดคล้ อ งกั บ ระบบ “Analog” ที่ ใ ช้
ค่ าต่ อเนื่องหรือสั ญญาณซึ่งเป็ นค่ าต่ อเนื่อง หรือแทนความหมาย
ของข้ อมูลโดยการใช้ ฟังชั่นที่ต่อเนื่อง
ระบบเลขฐานสอง (Binary number system)
หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์ เพียงสองตัว คือ
0 (ศู นย์ ) และ 1 (หนึ่ ง) สอดคล้ องกับการทํางาน
ระบบ Digital ที่ มี ลั ก ษณะการทํ า งานภายใน
เพีย งสองจัง หวะ คือ 0 กับ 1 หรื อ ON กับ OFF
(Discrete) ตัดเด็ดขาด
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ระบบเลข “ฐานสิ บ (Analog)” และระบบเลข “ฐานสอง (Digital)”
สามารถนํา มาปรั บ ใช้กับ การแยกประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์
ส่ วนรวม ดังนี้

ระบบเลข “ฐานสิ บ (Analog)” เป็ นระบบการคิ ด
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีตวั เลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลาย
ทางเกิ ด ความคิ ด ที่ ห ลากหลาย ซั บ ซ้ อ น หากนํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ การ
ปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ จะทําให้ เจ้ าหน้ าที่ของรั ฐต้ องคิดเยอะ อาจจะ
นําประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์
ส่ วนตนและประโยชน์ ส่วนรวมออกจากกันไม่ ได้

ระบบเลข “ฐานสอง (Digital)” เป็ นระบบการคิ ด
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่สามารถเลือกได้เพียงสองทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ ง) และ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้สองทาง เช่ น ใช่ กับ ไม่ใช่ , เท็จ กับ จริ ง , ทําได้ กับ
ทํา ไม่ ไ ด้ , ประโยชน์ ส่ ว นตน กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวม จึ ง เหมาะกั บ การนํ า มา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้ าหน้ าที่รัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตําแหน่ งหน้ าที่
กับเรื่องส่ วนตัวออกจากกันได้ อย่ างเด็ดขาด และไม่ กระทําการที่เป็ นการขัดกันระหว่ าง
ประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม
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คิดแบบ “ฐานสอง (Digital)”
เราต้ อ งทํา งานให้ แ ก่
ส่ วนรวมอย่ า งเต็ ม ที่
ไม่เบียดบังเวลาราชการ
ไปใช้ในเรื่ องส่ วนตัว

การใช้อินเตอร์ เน็ตของ
หน่ ว ยงานต้อ งใช้เ พื่ อ
ค้ น คว้า ข้ อ มู ล ในการ
ทํา งานเท่ า นั้น ไม่ ค วร
ใช้ เ พื่ อ ความบั น เทิ ง
ส่ วนตัว

อุ ป ก ร ณ์ ข อ ง
สํ า นั ก ง า น ค ว ร
ไม่ควรนํารถยนต์ของ
ทางราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

นํามาใช้อย่างรู ้คุณค่า
และเกิ ด ประโยชน์
สู ง สุ ด ไ ม่ ค ว ร นํ า
อุปกรณ์สาํ นักงานไป
ใช้ที่บา้ น
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4. แนวทางการจัดการเชิงป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ระบุว่ามีผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนแบบใดบ้ างทีม่ กั เกิดขึน้ ในองค์ กร

1.ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนในงานคดีปกครอง
2.ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนในงานพัสดุและจัดซื้อจัดจ้ าง
3.ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนเรื่องเวลา
4.ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนกรณีการใช้ วสั ดุอุปกรณ์ ของสํ านักงานเพือ่ ประโยชน์ ส่วนตัว

พัฒนานโยบายทีเ่ หมาะสม รวมถึงกลยุทธ์ การจัดการและแก้ไข

ให้ การศึกษาแก่เจ้ าหน้ าทีแ่ ละผู้บริหารระดับต่ างๆ
รวมถึงเผยแพร่ นโยบายการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ให้ ทวั่ ถึงในองค์ กร

ดําเนินการ
เป็ นแบบอย่ าง

สื่ อสารให้ ผู้มสี ่ วนได้ เสี ย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์ กร
และชุมชนทราบถึงความมุ่งมัน่ ในการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน

บังคับใช้ นโยบายและทบทวนนโยบายสมํา่ เสมอ
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บทที่ 3
สาระสํ าคัญ
ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกีย่ วข้ องกับการป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน
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1.มาตรการป้ องกั น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มิ ใ ห้ ดํ า เนิ น กิจ การที่ เ ป็ นการขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม
มาตรา 100 พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ห้ามมิให้เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐผูใ้ ด และคู่สมรสของเจ้ าหน้ าที่ ดําเนินกิจการดังต่อไปนี้
นายกรัฐมนตรี

รองผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
รัฐมนตรี

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น

(1) เป็ นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ เสี ยในสั ญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่
ในฐานะที่มีอาํ นาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรื อดําเนินคดี
(2) เป็ นหุ้นส่ วน หรื อผู้ถือหุ้น ในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ที่เข้ าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิหน้าที่ ในฐานะที่มีอาํ นาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรื อดําเนินคดี
(3) รั บสั มปทาน หรื อคงไว้ ซึ่งสั มปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่น
หรื อเข้ าเป็ นคู่ สัญญากับรั ฐ หน่ วยราชการ หน่ วยงานของรั ฐ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อราชการ
ส่ วนท้องถิ่น ที่เป็ นการผูกขาดตัดตอน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
หรื อเป็ นหุ้นส่ วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ที่รับสัมปทานหรื อเข้าเป็ นคู่สัญญา
(4) เป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้ าง ในธุรกิจของเอกชน ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกํากับ
ดูแล ควบคุม หรื อตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั สังกัดหรื อปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุ รกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรื อแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรื อประโยชน์ทางราชการหรื อกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั
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มาตรา 101 ให้นาํ บทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บงั คับกับผูซ้ ึ่ งพ้ นจากการเป็ นเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐมาแล้ ว ยังไม่ ถึง
สองปี โดยอนุโลม
เว้ นแต่ ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละห้า ในบริ ษ ทั มหาชนจํากัด ซึ่ ง มิ ใ ช่ บ ริ ษ ทั ที่ เป็ นคู่สั ญญากับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

* มาตรา 102 บัญญัติวา่ บทบัญญัติมาตรา 100 ไม่นาํ มาใช้ในกรณี ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานที่มีอาํ นาจ

กํากับ ดูแล ควบคุ ม ตรวจสอบ บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิ บตั ิหน้าที่ ในบริ ษทั
จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ น้ หรื อเข้าร่ วมทุน
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2.หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์ สินหรือผลประโยชน์ อนื่ ใดของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
มาตรา 103 พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญว่ าด้ วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542
และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2550 และทีแ่ ก้ ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐผูใ้ ดรั บทรั พย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุ คคล นอกเหนื อจาก
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้น แต่ ก ารรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามหลัก เกณฑ์ แ ละจํา นวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติใ นวรรคหนึ่ ง ให้ใ ช้บ งั คับ กับ การรั บ ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์ อื่นใดของผูซ้ ่ ึ ง พ้น
จากการเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุ โลม

มาตรา 103 ใช้ บังคับกับใคร
1.เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 ได้แก่
•

ผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา

•

ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่นที่มีตาํ แหน่งหรื อเงินเดือนประจํา

•

พนักงานหรื อบุคคลที่ปฏิบตั ิงานในรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานของรัฐ

•

ผูบ้ ริ หารท้องถิ่ นและสมาชิ กสภาท้องถิ่ นซึ่ งมิ ใช่ ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมื อง เจ้าพนักงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการปกครองท้องที่
•

กรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ

•

บุ คคลหรื อคณะบุ คคลซึ่ งใช้อ าํ นาจหรื อได้รั บมอบให้ ใช้อ าํ นาจทางการปกครองของรั ฐ

ในการดําเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รั ฐวิสาหกิจ หรื อ
กิจการอื่นของรัฐ

2.บุคคลทีพ่ ้นจากการเป็ นเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐมาแล้วยังไม่ เกินสองปี
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การรับทรัพย์ สินของเจ้ าหน้ าที่รัฐสามารถจําแนกออกได้ เป็ น 2 กรณี คือ
1.การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดในกรณี ที่มีกฎหมาย หรื อกฎ ข้อบังคับ ที่อาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
2.การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
ใช
ประกอบ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์
อืน่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543
การรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อ่ืนใด
จากญาติหรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนี ยม ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตาม
มารยาทที่ปฏิบตั ิในสังคม
ญาติ หมายความว่า ผูบ้ ุพการี ผูส้ ื บสันดาน พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน ลุง ป้ า น้า
อา คู่สมรส ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม
ประโยชน์ อื่นใด หมายถึ ง สิ่ ง ที่ มี มู ล ค่า ได้แก่ การลดราคา การรั บ ความบันเทิ ง การรั บ บริ ก าร การรั บ
การฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้ อ 4 กํา หนดห้ามมิ ให้เจ้า หน้าที่ ของรั ฐผูใ้ ดรั บทรัพย์สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุ คคลนอกเหนื อจาก
ทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์ ท่ี ค วรได้ต ามกฎหมาย หรื อ กฎ ข้อบัง คับ ที่ ออกโดยอาศัย อํา นาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาที่กาํ หนดไว้ในประกาศนี้
ข้ อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
1.รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ ึ งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมแก่ฐานานุรูป
2.รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญาติมีราคาหรื อมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
3.รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะเดียวกับบุคคลทัว่ ไป
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* การดํ า เนิ น การเมื่ อ มี ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การรั บทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543

การรับที่ไม่ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรือ
มูลค่าเกิน 3,000 บาท
(ข้ อ 7)

การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อนื่ ใด
จากต่ างประเทศ (ข้ อ 6)
- ผูใ้ ห้มิได้ระบุให้เป็ นของส่ วนตัว
หรื อมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่วา่
จะระบุเป็ นของส่ วนตัวหรื อไม่

- จําเป็ นต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคคล

และ

- ต้องแจ้งรายละเอี ยด ข้อเท็จจริ ง
เกี่ ย วกับ การรั บ ทรั พ ย์สิ นหรื อ
ประโยชน์น้ ันต่ อผูบ้ งั คับบัญ ชา
โดยทันทีที่สามารถทําได้

-

ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่สมควรรับ
ให้ส่งคืนแก่ผใู ้ ห้

ต้องรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริ ง เกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ว

หากไม่สามารถทําได้
ให้ส่งมอบแก่หน่วยงาน

เมื่อดําเนินการแล้วถือว่า เจ้าหน้าที่น้ นั
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าว

จําเป็ นต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างบุคคล

ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุอนั ควร
อนุญาต ให้ส่งมอบแก่หน่วยงานทันที
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ระเบียบสํ านักนายกรั ฐมนตรี ว่ าด้ วยการให้ หรื อรั บของขวัญของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ พ.ศ. 2544
ข้ อ 3 ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั เพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้หมายความ
รวมถึงเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นที่ให้เป็ นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรื อเพื่อการสงเคราะห์ หรื อให้เป็ นสิ นนํ้าใจ การให้
สิ ทธิ พิเศษซึ่ งมิใช่ที่จดั ไว้สาํ หรับบุคคลทัว่ ไปในการได้รับการลดราคาทรัพย์สิน หรื อการให้สิทธิ พิเศษในการได้รับบริ การ
หรื อความบันเทิ งตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดิ นทางหรื อท่องเที่ ยว ค่าที่ พกั ค่าอาหาร หรื อสิ่ งอื่ นใดในลักษณะ
เดียวกัน และไม่วา่ จะเป็ นบัตร ตัว๋ หรื อหลักฐานอื่นใด การชําระเงินให้ล่วงหน้า หรื อการคืนเงินให้ในภายหลัง
ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรื อวันสําคัญซึ่ งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้หมายความรวมถึ ง
โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุ ณ การต้อนรับ การแสดงความเสี ยใจ หรื อการให้ความช่ วยเหลื อ
ตามมารยาทที่ถือปฏิบตั ิกนั ในสังคมด้วย
หน่ วยงานของรั ฐ หมายความว่า ส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานที่อยู่ใ นกํากับ ดู แลของรั ฐทุ กระดับทั้งในราชการ
ส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผูซ้ ่ ึ งปฏิบตั ิหน้าที่หวั หน้าหน่ วยงานที่แบ่งเป็ นการภายในของหน่ วยงานของรัฐ
และผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอาํ นาจบังคับบัญชาหรื อกํากับดูแลด้วย
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดามารดาเดียวกัน
ข้ อ 4 ระเบียบข้อนี้ไม่ใช้บงั คับกับกรณี การการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ งอยูภ่ ายใต้
บังคับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
หน้ าที่ของเจ้ าหน้ าทีข่ องรั ฐ
1.จะมิให้ของขวัญแก่ผบู ้ งั คับบัญชาและบุคคลในครอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชาซึ่ งได้แก่ บุตร บิดา มารดา
พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดาหรื อร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน (ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง)
เว้ นแต่ การให้ตามปกติประเพณี นิยมที่มีราคาหรื อมูลค่าไม่เกินกว่า 3,000 บาท
2.ต้องไม่เรี่ ยไรเงิ น ทรัพย์สิน หรื อใช้เงิ นสวัสดิการใดๆ เพื่อมอบให้หรื อจัดหาของขวัญให้ผบู ้ งั คับบัญชา
หรื อบุคคลในคอบครัวของผูบ้ งั คับบัญชา (ตามข้อ 5 วรรคสอง)
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หน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีข่ องรั ฐ (ข้ อ 7)
เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่ยนิ ยอมหรื อรู ้เห็นเป็ นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากบุคคลที่
เกีย่ วข้ องในการปฏิบัติหน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ ซึ่ งมีลกั ษณะคือ
(1) ผูซ้ ่ ึ งมีคาํ ขอให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการอย่างหนึ่ งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออก
คําสั่งทางปกครอง หรื อการร้องเรี ยน
(2) ผู ซ้ ่ ึ งประกอบธุ รกิ จหรื อมี ส่ วนได้ เสี ยในธุ รกิ จที่ ท ํากับหน่ วยงานของรั ฐ เช่ น การจัดซื้ อจัดจ้าง
หรื อการได้รับสัมปทาน
(3) ผูซ้ ่ ึ งกําลังดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็ นผูค้ วบคุมหรื อกํากับดูแล เช่น การประกอบ
กิจการโรงงาน หรื อธุ รกิจหลักทรัพย์ เป็ นต้น
(4) ผูซ้ ่ ึ งได้รับประโยชน์หรื อผลกระทบจากการปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เว้ นแต่ (ข้อ 8) สามารถรั บได้หากเป็ นการให้ตามปกติ ประเพณี นิยม และของขวัญนั้นมี มูลค่าไม่เกิ น
3,000 บาท
หน้ าที่ของผู้บังคับบัญชา (ข้ อ 6)
ผูบ้ งั คับบัญชายินยอมหรื อรู ้เห็นเป็ นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งเป็ นผูอ้ ยูใ่ นบังคับบัญชามิได้
เว้ นแต่ การรับของขวัญตามข้อ 5 คือการให้ตามปกติประเพณี นิยม และของขวัญนั้นมีมูลค่าไม่เกิ น
3,000 บาท

บทลงโทษ
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อ
ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรื อความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรื อมาตรา 103 ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
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บทที่ 4
กรณีตัวอย่ างพฤติการณ์ ทเี่ กีย่ วกับผลประโยชน์ ทับซ้ อน
ซึ่งเป็ นการกระทําผิดวินัย
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เวลาไม่ ช่วยอะไร...
นายแดง ข้ า ราชการรายหนึ่ ง ลงเวลาปฏิ บั ติ ร าชการ
ขั ด แย้ ง กับ การมาปฏิ บั ติ ง านหลายครั้ ง โดยมี พ ฤติ ก รรมมา
ทํ า งานสายหลั ง 09.30 น. แต่ มี ก ารตอกบั ต รเข้ างาน
ก่ อ นเวลา 09.30 หลายวั น วั น ที่ ไ ม่ ม าปฏิ บั ติ ง านแต่ ก ลั บ
มี ก ารตอกบั ต รเข้ า และออกจํ า นวน 1 วัน ตอกบั ต รลงเวลา
แทนเพื่ อ นร่ วมงานและออกจากสํ านั ก งานเกิ น 1 ชม.
โดยไม่ มีการขออนุญาต เป็ นความผิดฐานไม่ ปฏิบัติตามระเบียบ
และแบบธรรมเนียมของทางราชการ ฐานละทิ้งหรื อทอดทิ้ง
หน้ าที่ราชการ และฐานไม่ รักษาชื่ อเสี ยงของตนและเกียรติศักดิ์
ของตําแหน่ งหน้ าที่ราชการของตน โดยกระทําการใดๆอันได้ ชื่อว่ า
เป็ นผู้ประพฤติชั่ว ลงโทษตัดค่ าจ้ าง 5% เป็ นเวลา 3 เดือน
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เวลา(อ่ านหนังสื อ)ไม่ เคยพอ
นายดํา ข้าราชการหนุ่ มไฟแรง มีพฤติกรรมลาป่ วยบ่อยครั้ ง
และลาป่ วยแต่ละครั้ งเป็ นเวลานาน ต่อมานายดําได้ขอลาป่ วยเป็ น
เวลานาน เพื่ อ พั ก รั ก ษาตั ว จากโรคเครี ยด แต่ ข ้ อ เท็ จ จริ ง
กลั บ รั บ ฟั ง ได้ ว่ า นายดํา ได้ เ ข้ า ทดสอบความรู้ วิ ช ากฎหมาย
ของสํานักอบรมกฎหมายแห่งหนึ่ ง โดยนายดําเป็ นคนขอให้แพทย์
ผูท้ าํ การตรวจออกใบรับรองแพทย์ให้เอง โดยอ้างเรื่ องความเจ็บป่ วย
ต้องการพักผ่อนและยังไม่ สามารถทํางานได้ และอ้างว่ามี วนั ลา
เหลื อ อยู่ เ พี ย งพอ นายดํา มี เ จตนาอาศัย เหตุ แ ห่ ง ความเจ็ บ ป่ วย
ขอลาป่ วยเพื่ออ่านหนังสื อเตรี ยมตัวเข้าสอบความรู้ วิชากฎหมาย
ดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรว่ากล่าวตักเตือน
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“ ขอ

เป็ นสวัสดิการ”

นายม่ วง ข้าราชการระดับผูบ้ ริ หาร นํารถส่ วนกลางของทางราชการไปใช้เ ป็ นรถประจํา ตํา แหน่ ง
และนํา ไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตัว โดยให้ เ หตุ ผ ลว่า ตนเองไม่ มี ร ถส่ ว นตัว จะให้ ใ ช้ ร ถประจํา ทาง
ย่อมไม่ เหมาะสม อีกทั้งตนได้ ท่ ุ มเทในการปฏิบั ติราชการมาโดยตลอด เห็ นว่ าการใช้ รถยนต์ ส่ว นกลาง
ดังกล่ าวจึงเป็ นการให้ สวัสดิการเล็กๆน้ อยๆ กรณี จึงเป็ นความผิดวินยั อย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยอํานาจหน้าที่
ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง ฐานไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
และฐานไม่ ถื อและปฏิ บ ัติ ตามระเบี ยบและแบบธรรมเนี ยมของทางราชการ ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ ง
แห่ ง พระราชบัญ ญัติจดั ตั้ง ศาลปกครองและวิธี พิ จ ารณาคดี ป กครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับ มาตรา 82
วรรคสอง มาตรา 85 วรรคหนึ่ง และมาตรา 91 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
ลงโทษตัดเงินเดือน 5% เป็ นเวลา 3 เดือน

แค่ ถ่ายเอกสารปะ!!!
นายส้ ม เจ้า หน้ า ที่ ศ าลปฏิ บ ัติ ก าร มัก ใช้ เ ครื่ องถ่ า ยเอกสารของสํ า นั ก งานถ่ า ยเอกสาร
เพื่อประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ ยวข้องกับงาน เช่ น การถ่ายเอกสารเพื่อทําวิทยานิ พนธ์ของตนเอง เพราะ
เห็ น ว่ า กระดาษที่ ท างราชการให้ ใ ช้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านเหลื อ ใช้ และไม่ ต้ อ งการเสี ยเงิ น ให้ แ ก่
ร้านถ่ายเอกสาร
การกระทําของนายส้ม แม้วา่ จะเป็ นเพียงการถ่ายเอกสารแต่เป็ นการเบียดบังวัสดุอุปกรณ์ ของ
ราชการเพือ่ ประโยชน์ส่วนตน แม้ผลประโยชน์ที่นายส้มได้รับจะเล็กน้อยก็ตาม
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“แคทางผาน”
นาย เขี ย ว ข้า ราชการสํา นัก งานศาลปกครอง ได้รั บ มอบหมายให้ท าํ หน้า ที่ รั บ – ส่ ง
วิทยากรที่จะมาบรรยาย แต่ในระหว่างเดินทางได้แจ้งให้พนักงานขับรถยนต์นาํ รถยนต์ส่วนกลาง
ไปส่ ง ตน เพื่ อ ทํา ธุ ร ะส่ วนตัว ที่ บ ้า นพัก กรณี จึ ง เป็ นการกระทํา ผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง
ฐานอาศัยอํานาจหน้าที่ ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ ตนเอง ตามมาตรา 104 วรรคหนึ่ ง
แห่งพระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา
82 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
ลงโทษภาคทัณฑ์

“ต้ องดูแลครอบครัว”
นายฟ้ า ลู ก จ้า งประจํา สํา นัก งานศาลปกครอง ได้ก ระทํา ผิด วินัย กรณี สํา นัก งาน
ศาลปกครองได้จดั ให้มีโครงการสัมมนาที่ต่างจังหวัด ก่อนการเดิ นทางไปสัมมนา นายฟ้ า
ได้ข ออนุ ญ าตต่ อ ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ที่ ต นสั ง กัด ให้ต นพาภรรยาไปในการสั ม มนาด้ว ย
แต่ ผูอ้ าํ นวยการสํา นัก ไม่ อ นุ ญ าต และนายฟ้ าได้รั บ ทราบคํา สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตแล้ว เมื่ อ ถึ ง
วันสัมมนาปรากฏว่านายฟ้ ายังคงพาภรรยาไปในการสัมมนาด้วย และพาเข้าพักร่ วมกันใน
ห้องพักซึ่งสํานักงานศาลปกครองจัดให้นายฟ้ าพักร่ วมกับผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาคนอื่น การกระทํา
ดัง กล่ า วเป็ นเหตุ ใ ห้ ผู ้เ ข้า ร่ ว มสั ม มนาคนอื่ น ซึ่ งต้อ งเข้า พัก ในห้ อ งพัก เดี ย วกัน ได้รั บ
ความเดื อ ดร้ อ นและไม่ อ าจอยู่ร่ ว มการสั ม มนาได้อ ย่า งราบรื่ น ไม่ อ าจเข้า พัก ในห้อ งพัก
ดัง กล่ า วได้ ต ามปกติ การกระทํา เป็ นความผิ ด วิ นั ย อย่ า งไม่ ร้ า ยแรง ฐานกระทํา การ
อันไม่สมควร ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อชื่อเสี ยงของตนและเกียรติศกั ดิ์ของตําแหน่งหน้าที่
ราชการ หรื อ เป็ นการกระทํา การอัน ได้ชื่ อ ว่ า เป็ นผู ้ป ระพฤติ ชั่ว ตามข้อ 46 วรรคแรก
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่ วนราชการ พ.ศ. 2537
ลงโทษภาคทัณฑ์
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ล้างรถทีท่ าํ งาน
นาย น ข้าราชการระดับผูบ้ ริ หาร ของสํานักงานศาลปกครอง ขับรถยนต์ส่วนตัว
มาที่ทาํ งาน เมื่อมาถึงที่ ทาํ งาน นาย น เห็นว่ารถยนต์ของตนไม่ได้ลา้ งทําความสะอาด
มาหลายอาทิ ตย์ จึ งได้ส่ังให้พนักงานขับรถยนต์ของหน่ วยงานล้างรถยนต์ของตนเอง
ด้วยนํ้าของทางราชการ และได้ปฏิบตั ิเช่นนี้เรื่ อยมาเป็ นประจํา โดยคิดว่าเป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ
ที่ไม่ ได้ส่งผลกระทบต่ อหน่ วยงานมากแต่ อย่างใด แต่ การกระทําของนาย น ดังกล่ าว
ถือเป็ นการใช้ทรั พยากรของหน่ วยงานไม่ว่าจะเป็ นทรั พยากรบุคคลหรื อทรั พยากรนํ้า
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ฝากซื้อของหน่ อย
นางสาว บ ข้าราชการสํานักงานศาลปกครอง ได้รับแต่งตั้งเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจรั บ งานจ้า งก่ อ สร้ า งอาคารสํา นัก งาน ทราบว่ า ผูร้ ั บ จ้า งมี สํ า นัก งานใหญ่ อ ยู่ที่
จังหวัดจันทบุรี ประกอบกับเคยรู ้จกั กันมาก่อนจากงานก่อสร้างอาคารของสํานักงาน
หลัง ก่อ น นางสาว บ จึง ฝากให้ผู ร้ ับ จ้า งซื้ อ ผลไม้อ บแห้ง มาให้ต นจํา นวนมาก
ซึ่ ง ผู ร้ ับ จ้า งได้ซ้ื อ ผลไม้อ บแห้ง มาให้น างสาว บ ตามที่ ตกลงกัน แต่ เมื่ อ นางสาว บ
จะจ่ า ยเงิ น เป็ นค่ า ของที่ ต นฝากซื้ อ ผู ้รั บ จ้า งกลับ ปฏิ เ สธไม่ รั บ เงิ น ดัง กล่ า วอ้า งว่ า
เป็ นคนที่ เ คยรู ้ จ ัก กัน นางสาว บ เห็ น ว่ า งานก่ อ สร้ า งอาคารที่ ผู ้รั บ จ้า งส่ ง มอบนั้น
ไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็ นไปตามข้อตกลงในสัญญาจ้างก่ อสร้ าง โดยพบข้อบกพร่ อง
หลายจุด แต่กต็ รวจรับงานจ้างนั้นไว้เพราะเห็นว่าเป็ นข้อบกพร่ องเล็กน้อย และถือว่าเป็ น
การช่ วยเหลือตอบแทนผูร้ ับจ้างที่มีน้ าํ ใจแก่ตน เห็นว่านางสาว บ ไม่สามารถแยกเรื่ อง
ส่ วนตนออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ จึงเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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บทที่ 5
ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส
การเกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนของสํานักงานศาลปกครอง
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ขั้นตอนการแจ้ งเบาะแสการทุจริต
1. เข้า Website ศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th
2. คลิกที่เมนู “แจ้งเบาะแสการทุจริ ตของบุคลากรสํานักงานศาลปกครอง”

3. อ่านข้ อความแล้วคลิกที่ปุ่ม "แจ้ งเบาะแสการทุจริต”
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4.อ่ านคําแนะนําการแจ้ งเบาะแสการทุจริต แล้ วคลิกทีป่ ุ่ ม “แจ้ งเบาะแสการทุจริต”

5.กรอกรายละเอียด โดยเครื่ อ งหมาย * คือ ข้ อมู ล ที่มีความจํ าเป็ นต้ อ งกรอก หากไม่ ก รอกจะไม่ ส ามารถ
ดําเนินการในขั้นตอนต่ อไปได้
เมื่อกรอกข้ อมูลครบถ้ วนแล้ ว คลิกทีป่ ุ่ ม “แจ้ งเบาะแส” ระบบจะส่ งเรื่องไปยังเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูรับผิดชอบต่ อไป

• เพื่อความสะดวกผูร้ ้องเรี ยนต้องแจ้งอีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่ องร้องเรี ยน
• รายละเอียดเบาะแส ให้ผรู ้ ้องเรี ยนบรรยายพฤติการณ์การกระทําความผิดตามข้อกล่าวหาอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบ

วันเวลาที่กระทําความผิด รายละเอียดการกระทําความผิด พร้อมระบุพยานหลักฐาน หรื ออ้างพยานหลักฐานที่สามารถยืนยัน
หรื อสนับสนุ นการกล่าวหาร้ องเรี ยนว่ามีอะไรบ้าง มี พยานบุคคลที่ รู้เห็ นเหตุการณ์ หรื อไม่ เป็ นผูใ้ ด อย่างไร ในเรื่ องนี้
ได้กล่าวหาร้องเรี ยนไปหน่วยงานใดหรื อไม่ และเป็ นผลประการใด

40

• หากผูร้ ้องเรี ยนประสงค์จะแนบเอกสารประกอบ สามารถทําได้โดยคลิกที่ “Choose File”
• เมื่อท่านแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนผ่านระบบสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบอีเมล์ของท่าน ผูร้ ้องเรี ยนจะได้รับรหัสการติดตาม

6 หลัก

นางสาวปองกัน การทุจริต

ตัวอย่างอีเมล์ที่ใช้ในการร้องเรี ยน
• หากผูร้ ้องเรี ยนประสงค์จะส่ งหลักฐานภายหลัง ให้ระบุรหัสการติดตาม 6 หลัก หน้าซองไปรษณี ย ์ และส่ งมายัง

สํานักกฎหมาย สํานักงานศาลปกครอง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
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ขั้นตอนการติดตามเรื่องร้ องเรียน
1.เข้ าอีเมล์ ทผี่ ้ รู ้ องเรี ยนได้ รับแจ้ งจากระบบ จากนั้นคลิก “คลิกทีน่ ี่”

นางสาวปองกัน การทุจริต

2.ปรากฏอีเมล์ ของผู้ร้องเรี ยน และรหัสการติดตาม 6 หลัก คลิก “ค้ นหาข้ อมูล”
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3.ระบบจะแสดงสถานะปัจจุบันของเรื่อง ได้ แก่
- รอการตรวจสอบเบื้องต้น
- ไม่รับเรื่ อง
- อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
- ดําเนิ นการแล้วเสร็ จ (ยุติเรื่ อง หรื อ มีมูล)
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