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คํานํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือการคอร์รัปชั่นในประเทศไทย เป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นใน ทุก
ระดับของสังคม ทั้งในระบบการเมืองและระบบราชการ โดยมีที่มาจากความสัมพันธ์แบบระบบอุปถัมป์ นับแต่สมัยที่
มีการบริหารราชการแผ่นดินในระบบศักดินาจนถึงปัจจุบัน แม้จะมี รัฐธรรมนูญซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยการมีองค์กรอิสระเข้าตรวจสอบการบริหารงาน การให้ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงาใด ๆ การแสดงบัญชีทรัพย์สินและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ตลอดจนเปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้น มีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้ต้องเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ยังขาดจิตสานึกในหน้าที่ ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ โดยการใช้อานาจและตาแหน่งทางราชการ เพื่อผลประโยชน์ต่อตนเองและธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ เนื่องจากการคอร์รัปชั่นมีกระบวนการปรับตัวได้ดี โดยมีลักษณะเฉพาะ คื อ มีวิธีการ
มากมายและหลากหลายที่ซึ่งมีลักษณะซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจ จนก่อ ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ ประชาชน
ส่วนใหญ่เริ่มมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จัดแบ่งกันได้ลงตัว ผู้เกี่ยวข้องต่างได้ผลประโยชน์
ร่วมกันมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอานาจหน้าที่และความเสี่ยงต่อการรับผลผิดพลาด และเป็นคดีความ และคิดว่า
ไม่มีผู้เสียหายหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการคอร์รัปชั่น แต่ลืมไปว่าทรัพย์สินที่เสียหายจากการคอร์รัปชั่นนั้นเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินและเป็นงบประมาณแผ่นดินของส่วนรวม ซึ่งเป็นผลกระทบที่นับว่ามีความเสียหายอย่างยิ่งต่อ
ประเทศชาติและประชาชน
การรั บ รู้ หรือยอมรับ ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ท่ามกลาง
กระแสโลกาภิวั ฒ น์ ที่มี การเคลื่ อนย้ ายคนและทุน อย่ างไร้ พรมแดน เกิดการเปลี่ ยนแปลงทั้ง ทางด้ านเศรษฐกิ จ
การเมือง สั งคม และวัฒ นธรรมอย่ างรวดเร็ ว ส่ งผลให้ นัก การเมืองและเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ในยุค ใหม่ มีวิธีก ารหา
ผลประโยชน์ในรูปแบบที่มีความซับซ้อน และซ่อนเร้นมากขึ้น จนประชาชนส่วนใหญ่ยากที่จะเข้าใจ หรือรู้เท่าทันว่า
อะไร “เป็นการใช้อานาจหน้าที่ของรัฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ” นั่นคือ การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย หรือ
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ถื อ เป็ นการทุ จ ริต คอร์ รัป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง การใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และ
ทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ทสี่ ูญเสียไปอาจอยู่ใน
รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสใน
อนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้ ป ระกอบการ เพื่ อแลกเปลี่ ย นกั บ การอนุ มั ติก ารออกใบอนุญ าตประกอบกิจ การใดๆ หรือ แลกเปลี่ ย นกั บ
การละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้อง ฯลฯ
เป็นต้น
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เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน กลุ่มบริหารทรัพยากร
บุคคล สานักงานเลขาธิการ จึงได้จัดทาคู่มือเล่มนี้ โดยรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับความหมายและนิยามคาศัพท์
ของผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ.ร. และต่อสานักงาน ก.พ.ร.ในการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีขององค์กรต่อไป

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการ
29 มีนาคม ๒๕60
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เกี่ยวกบสานกงานํก.พ.ร.
ส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการพั ฒ นาระบบราชการ ท าหน้ า ที่ ส นั บ สนุ น การท างานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการเสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรัฐอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิ ธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นภารกิจที่มีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุมการพัฒนาระบบราชการในทุกด้าน รวมทั้งต้องดาเนินงาน
เกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามพระราช
กฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยการบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ พ.ศ. 2551 และงานเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ดังนั้นสานักงาน ก.พ.ร. จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา
หน่วยงานและปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีความเหมาะสมที่จะรองรับการดาเนินงานตามภารกิจดังกล่าว

วิสยทศน์ํสานกงานํก.พ.ร.
“ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดาเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม”

พนธกิจํสานกงานํก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร. เป็ นส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมตรี ทาหน้าที่รับผิดชอบงาน
ธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรือ ก.พ.ร. กาหนด มีหน้าที่หลักในการให้การสนับสนุนการทางานของ
ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่ อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ มาตรา 3/1 แห่ง
กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มีขอบเขตครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ
1. งานเลขานุการของ ก.พ.ร. (ม.71/9)
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กาหนด (ม.71/10)
2.1 งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอความเห็น
- การติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ รู ป ของแต่ ล ะกระทรวง กรม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการพิจ ารณาการจั ด ท ารายงานและการให้ ข้ อเสนอแนะของ ก.พ.ร.ต่ อ
คณะรัฐมนตรี
- งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นอันเกี่ยวข้องกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ
ให้แก่ ก.พ.ร./อ.ก.พ.ร.
2.2 การให้ คาปรึก ษาแนะน า เพื่ อให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ห น่ ว ยงานต่างๆ อัน จะน าไปสู่ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนา
ระบบราชการ
2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
2.4 การฝึ ก อบรมและสั ม มนาผู้ บ ริ ห ารของส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ ปรั บ
กระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ
นอกจากนี้ ยังทาหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จั งหวั ดแบบบู รณาการ (ก.น.จ.) และรับ ผิ ด ชอบงานธุ รการตามภารกิจ ที่เ ลขาธิ การ ก.พ.ร. ได้รับ การแต่งตั้งให้ เป็ น
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป)
ในการดาเนิน งานให้ บรรลุผ ลตามวิ สัย ทัศน์ และพันธกิจ นั้น สานักงาน ก.พ.ร. ได้ยึดสาระตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ 2546 เป็นสาคัญ
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ยุทธศาสตร์ํสานกงานํก.พ.ร.
ยุทธศาสตร์ที่ํ1ํํส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ พร้อมพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะ
สูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ บริหารสินทรัพย์ของภาคราชการอย่างเป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า เน้นการบริหารงาน
แบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ํ 2 สร้างความพร้อมของระบบราชการไทยสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ํ 3 เสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์กรให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ

วฒนธรรมองค์กรํ
บุคลากรมีวัฒนธรรมการทางานในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทางานอย่างทุ่มเทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีการทางานแบบ Knowledge Workers

ค่านิยม สานกงานํก.พ.ร.
o
o
o
o
o

คิดริเริ่มและเรียนรู้
มองไปข้างหน้าและสามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางานแบบเครือข่าย
มีขีดสมรรถนะสูง
ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรม

ในคู่มือเล ่มน ี้ จะสะท ้อนให้ เ ห็ นถึง ความหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน กฎหมาย ที่ เกี่ยวกับ เรื่อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมีสาระสาคัญแบ่งออกเป็น 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 2 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 4 ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
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บททํี่ํ๑ํความหมายของผลประโยชนํ์ทํบซํอน
ความหมายของผลประโยชนํ์ทํบซํอน
คาว่า Conflict of Interests มีการใช้คาในภาษาไทยไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมายถึง สภาวการณ์ สถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคลซึ่งมีอานาจ
หน้ าที่ที่จ ะต้องใช้ดุ ล ยพินิ จ ปฏิบั ติห น้ าที่ หรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามอานาจหน้าที่เพื่อส่ วนรวม เพื่อ
หน่วยงาน หรือเพื่อองค์กร แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตนเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนั้นๆ
โดยสรุ ป ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หมายถึ ง ความทั บ ซ้ อ นระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ทีม่ ีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ มี
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ แ ละได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว
โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้ น
แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน โดยมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทา
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับ สินบนหรือรับ ของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7. ทางานหลังออกจากตาแหน่ง คือ การไปทางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น
องค์ประกอบของผลประโยชน์ทบซอน
๑. ต้องมีการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ประโยชน์ส่วนตนนั้น หมายความรวมถึง ประโยชน์ของบุคคลอื่น ที่ถือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตนด้วย
๓. ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นๆ มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่
๔. ประโยชน์ส่วนตนนั้น อาจจะเป็นประโยชน์ในเชิงทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้
สานักงาน ก.พ.ร. ๓

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. บุคคลนั้น ๆ จะเป็นบุคลากรในภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ได้
๖. การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่ว นรวม มิได้หมายความว่ามีการทุจริต
คอร์รัปชั่นเสมอไป
๗. ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์ โดยหลักการพื้นฐานเป็นเรื่องศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
๘. ความผิดเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์อาจเป็นได้ทั้งการ
กระทาที่เป็นความผิดในตัวเอง (Mala in se) หรือเป็นความผิดเพราะกฎหมายห้าม (Mala prohibita) ก็ได้

นํิยามศํพทํ์และแนวคิดสำคํญ
ผลประโยชน์ส่วนตนํ(private interest)
ผลประโยชน์ คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้
ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ
คู่ แ ข่ ง ศั ต รู เมื่ อ ใดเจ้ า หน้ า ที่ ป ระสงค์ จ ะให้ ค นเหล่ า นี้ ไ ด้ ห รื อ เสี ย ประโยชน์ เมื่ อ นั้ น ก็ ถื อ ว่ า มี เ รื่ อ งผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) และที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น
(non-pecuniary)
– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจ
ไมตรีอื่น ๆ
– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
หนาที่สาธารณะ
หน้ าที่ส าธารณะ(public duty) ของผู้ ที่ทางานให้ ภ าครัฐ คือ การให้ ความสาคัญอันดับต้นแก่
ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ
ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นข้าราชการทุกคน
สามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
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- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่งขณะที่ไปหา
ตาแหน่งงานใหม่
ผลประโยชน์ทบซอนํมีํ๓ํประเภท คือ
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้
ถ้า จั ดการผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นประเภทนี้ อ ย่ า งขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ก็ อ าจน ามาซึ่ ง ผลเสี ย ไม่ น้อ ยกว่ า การ จัด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม เท่านั้น แต่
ต้องทาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
2. ผลประโยชน์ ทับ ซ้ อนที่ เ ป็ น ไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่ ว นตนที่มี ใ นปั จ จุ บัน อาจจะทั บ ซ้อ นกั บ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หนาที่ทบซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซอนกน (competing interests) มี ๒ ประเภท
1.ํเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการ
ด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่
ทั้งสองออก
จากกั น ได้ อ าจท าให้ ท างานไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ หรื อ แม้ ก ระทั่ ง เกิ ด คว ามผิ ด พลาดหรื อ ผิ ด กฎ หมาย
ปกติ หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้ อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทาไม่ได้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
2. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น
ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย
คือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็น
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลาง
และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
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บททํี่ํ2ํแนวทางการปฏิบติงานเพือ่ ป้องกนผลประโยชนํ์ทํบซํอน
แนวทางการปฏิบั ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน ์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อให้เ จ้าหน ้าที่
ของร ัฐ ไม่ ละเลยประโยชน์ สาธารณะและให้ ความส าคั ญกั บประโยชน์ ส่ วนตน หรื อของคนบางกลุ่ มแทน ซึ่ งจะมี ผลต่ อ
การปฏิบัติงานและอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาข ัดแย้งกับการทาหน้าที่ แต่สิ่งสาคัญ คือ ต้องเปิดเผยผลประโยชน ์ทับซ้อนที่มาอย่าง
โปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก
สานักงาน ก.พ.ร. จึงดาเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้เกิดโปร่งใส เพื่อไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลใน
การทางาน หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติห น้าที่จะนาไปสู่การใช้อานาจหน้าที่ใ นทางมิชอบ การทุจริตคอร์รัปชั่น
หร ือ ฉ ้อ ราษฎร ์บ ัง หลวง ม ิฉ ะน ั้น จะบั่ นทอนความเชื่ อมั่ นของประชาชนต่ อการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของหน่ วยงาน ด ัง น ั้น
สานักงาน ก.พ.ร. จึงมีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในด้านต่างๆ ดังนี้
- การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงนโยบาย
- การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานตรวจสอบภายใน
- การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
- การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานการเงิน
- การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในเชิงนโยบาย
สำนักงำน ก.พ.ร. มีภำรกิจสำคัญในกำรส่งเสริมธรรมภิบำลให้เกิดขึ้นในภำครัฐ โดยผลักดันกำรปฏิบัติ
รำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐให้มีระดับธรรมำภิบำลเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล จึงมุ่งเน้นและส่งเสริมให้หน่วยงำน
ภำครัฐมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลองค์กำรภำครัฐตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี (Good Governance) และนำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรมสู่มำตรฐำนสำกลดังนั้น จำกกำรที่สำนักงำน ก.พ.ร. ได้
ยึดมั่นและควำมสำคัญกับหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี จึงนำหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดีเป็นหลักสำคัญในกำรกำหนดนโยบำย ทำให้มีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับควำมโปร่งใส เพื่อเป็นกรอบในกำรส่งเสริม
กำรดำเนินงำน และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
แผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำดำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
ที่มีภำรกิจคล้ำยคลึงกันและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระดับชั้ นนำของประเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน โดย
กำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมีทิศทำงยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและระบบงำนที่เป็น
มำตรฐำน รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผล และพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรกำกับดูแลที่ดีที่มีกำรออกแบบ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนโดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสมให้องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกร
ทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำนและระยะเวลำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำม
ภำรกิจ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : กำรให้บริกำรที่สำมำรถดำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด และสร้ำงควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชน
ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำง
๔. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) : กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
ผลงำนต่อเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ รวมทั้งกำร
แสดงถึงควำมสำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ
๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) : กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัยและสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรอันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชนสำมำรถรู้ทุกขั้นตอนใน
กำรดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำงๆ และสำมำรถตรวจสอบได้
๖. หลักการมีส่วนร่วม (Participation): กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ทำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่สำคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะ
หุ้นส่วนกำรพัฒนำ
๗. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) : กำรถ่ำยโอนอำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และ
ภำรกิจ จำกส่ วนรำชกำรส่ วนกลำงให้แก่หน่ วยกำรปกครองอื่น (รำชกำรบริห ำรส่ วนท้องถิ่น) และภำคประชำช น
ดำเนินกำรแทน โดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอำนำจและควำมรับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรดำเนินกำร
ให้แก่บุคลำกร โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุง
กระบวนกำร และเพิ่มผลิตภำพ เพื่อผลกำรดำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร
๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : กำรใช้อำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับในกำรบริหำร
รำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๙. หลักความเสมอภาค (Equity) : กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเที ยมกันโดยไม่มี
กำรแบ่งแยกด้ำน ชำย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอื่นๆ
๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) : กำรหำข้อตกลงทั่วไปภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์ โดยเฉพำะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันทำมติไม่
จำเป็นต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์
การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานตรวจสอบภายใน
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่ นประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซง กำรใช้ดุลยพินิจ
ในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ
ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำง
กำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่นๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับ
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องค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำกผู้ประกอบกำร
เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรจัดกำรประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น
หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น จะบั่นทอน
ควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน ขยำยมำกกว่ำ
เดิม เนื่องจำกมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ทำให้มี ควำมสัมพันธ์ซับซ้อน
มำกขึ้น สำนักงำน ก.พ.ร. จึงตระหนักและให้ควำมสำคัญในผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในกำรทำงำน โดยพัฒนำ
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมกำรระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และขจัดควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยำยำมปกปิด จนทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐและส่วนรวม
เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ำมำมีอิทธิพลในกำรทำงำน หรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นำไปสู่กำรใช้อำนำจหน้ำที่ในทำงมิชอบ
กลุ่มตรวจสอบภำยใน สำนักงำน ก.พ.ร. ก็ให้ควำมสำคัญกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเช่นกัน ซึ่ง
จะเห็นได้จำกกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน สำนักงำน ก.พ.ร. ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้กำรติดตำม และกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนในสังกัด โดยเฉพำะด้ำนควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นไปตำมมำตรฐำน กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุถึงความโปร่งใส เป็น
ธรรม และผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ ดังนี้
๑. กรอบความประพฤติ
๑.๑ ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมที่สำนักงำน ก.พ. กำหนด
๑.๒ ประพฤติปฏิบัติตนตำมจริยธรรมกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๑.๓ ยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก
๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) กำรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) กำรยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
๕) กำรให้บริกำรด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้บริหำรอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพตรวจสอบภำยในและวิชำชีพของสำนักงำน ก.พ.ร.
๒. หลักปฏิบัติของผู้ตรวจสอบภายใน มีดังนี้
๒.๑ ความซื่อสัตย์
๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีควำมรับผิดชอบ
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๒) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และเปิดเผยข้อมูลตำมวิชำชีพ
ที่กำหนด
๓) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่เข้ำเกี่ยวข้องในกำรกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมำย หรือไม่เข้ำไปมีส่วน
ร่วมในกำรกระทำที่อำจนำควำมเสื่อมเสียมำสู่วิชำชีพกำรตรวจสอบภำยใน หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อสำนักงำน ก.พ.ร.
๒.๒ ความเที่ยงธรรม
๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้ำงควำมสัมพันธ์ใดๆที่จะนำไปสู่ควำมขัดแย้ง
กับผลประโยชน์ของทำงรำชกำร รวมทั้งกระทำกำรใดๆที่จะทำให้เกิดอคติ ลำเอียง จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำน
ตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้อย่ำงเที่ยงธรรม
๒) ผู้ตรวจสอบภำยในไม่พึงรับสิ่งของใดๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดควำมไม่เที่ยงธรรมในกำรใช้
วิจำรณญำณเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพพึงปฏิบัติ
๓) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องเปิดเผยหรือรำยงำนข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่ง
หำกละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รำยงำนข้อเท็จจริงดังกล่ำวแล้ว อำจจะทำให้รำยงำนบิดเบือนไปจำกข้อเท็จจริง หรือเป็น
กำรปิดบังกำรกระทำผิดกฎหมำย
๒.๓ การปกปิดความลับ
๑) ผู้ตรจสอบภำยในต้องมีควำมรอบคอบในกำรใช้และรักษำข้อมูลต่ำงๆที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำน
๒) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องไม่นำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนไปใช้แสวงหำผลประโยชน์
เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำกำรใดๆที่ขัดต่อกฎหมำย และประโยชน์ของทำงรำชกำร
๒.๔ ความสามารถในหน้าที่
๑) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะในส่วนที่ตนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์ที่จำเป็นสำหรับกำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น
๒) ผู้ตรวจสอบภำยในจะต้องปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดหลักมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในของส่วนรำชกำร
๓) ผู้ตรวจสอบภำยในต้องพัฒนำศักยภำพของตนเอง รวมทั้งพัฒนำประสิทธิผลและคุณภำพของ
กำรให้บริกำรอย่ำงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ผู้ตรวจสอบภำยในมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน โดยให้รำยงำนผลกำรตรวจสอบ และกำรให้
ข้อมูลเชิงวิเครำะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษำ ตำมแนวทำงที่มำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยในกำหนดไว้ ทั้ง
ทำงกำรเงิน กำรบัญชี และกำรปฏิบั ติงำน นอกจำกนี้ กลุ่มตรวจสอบภำยในยังเห็นควำมส ำคัญของกำรป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่นอกเหนือจำกกำรวำงแผน
ตรวจสอบเรื่ อ งเงิ น /บั ญ ชี แ ล้ ว ยั ง ให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรวำงแผนกำรตรวจสอบเรื่ อ ง อื่ น ที่ มี โ อกำสเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย ตัวอย่ำงเช่น
๑. การสอบทานระบบการควบคุมภายในประจาปี โดยที่ทุกสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ประเมินควำมเสี่ยง
ภำยในงำนของตนเองตำมแบบฟอร์มที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และส่งให้กลุ่มงำนสวัสดิกำรและอำคำร
สถำนที่เป็นผู้รวบรวมและจัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภำยในสอบทำน
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๒. การตรวจสอบการจัด ซื้อจัดจ้า งด้วยระบบอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
ตั้ง แต่กำรเตรียมกำรดำเนินกำร กำรจัดทำรำยงำนขอซื้อขอจ้ำง กำรเผยแพร่เอกสำรประกำศเชิญชวน กำรรับซอง
ข้อเสนอ กำรเสนอรำคำ กำรพิจำรณำกำรเสนอรำคำ เป็นต้น
๓. การตรวจสอบบุคลากรในฝ่ายพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบ
เกี่ยวกับเจ้ำหน้ำที่พัสดุไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับคู่สัญญำ ของสำนั กงำน ก.พ.ร. สำหรับกำรตรวจสอบบุคลำกรใน
ฝ่ำยพัสดุกลุ่มตรวจสอบภำยในจะส่งแบบฟอร์มกำรกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับงำนพัสดุทุกท่ำน
จำกนั้ น ก็ จ ะน ำข้อ มูล ส่ ว นบุ คคลที่ได้ รั บ จำกเจ้ำหน้ำ ที่พัส ดุมำตรวจสอบกับรำยงำนสรุ ปผลกำรจัดซื้อจัด จ้ำงของ
สำนักงำน ก.พ.ร. ในช่วงที่ผ่ำนมำ โดยกำรตรวจสอบว่ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุของสำนักงำน ก.พ.ร. รำยใดมีชื่อ ที่อยู่ นำมสกุล
หรือเบอร์โทรศัพท์ เดียวกันกับบริษัท หรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้น ที่เป็นคู่ค้ำกับสำนักงำน ก.พ.ร. ซึ่งกลุ่มตรวจสอบ
ภำยในจะเข้ำไปตรวจสอบรำยชื่อผู้ถือหุ้ น ผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทหรือคู่ค้ำในเว็บไชต์ของกระทรวงพำณิชย์ จำกนั้นก็
จะสรุปผลกำรตรวจสอบและรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่อเลขำธิกำร ก.พ.ร. ต่อไป
กำรบริหำรจัดกำรเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ควรดำเนินกำรเพียงฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง แต่ควรให้ทุกฝ่ำย
บริหำรจัดกำรร่วมกัน เพรำะกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้เกิดขึ้นที่งำนใดงำนหนึ่ง แต่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในทุก
กระบวนงำนของฝ่ำยกลุ่ม/กองต่ำงๆ เช่น งำนพัสดุ งำนจัดซื้อ งำนบุคคล งำนบัญชี งำนกำรเงิน งำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานจัดซื้อจัดจ้าง
กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ สำนักงำน ก.พ.ร. มีควำมโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ปรำศจำกกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนกับหน่วยงำนภำยนอก ซึ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุของสานักงาน ก.พ.ร.
ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับสานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงาน ก.พ.ร. (ประกำศ ณ วันที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๓) เช่น
๑. ยึดมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเที่ยงตรง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซึ่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหำผลประโยชน์อันมิควรได้
จำกกำรปฏิบัติงำน
๓. ปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมเสียสละ อุทิศตนเพื่อรักษำมำตรฐำน กำรให้บริกำรภำครัฐ และไม่เบียดบัง
เวลำรำชกำรไปประกอบธุรกิจหรือประโยชน์ส่วนตัว
๔. มีจิตสำนึกดี มีควำมรับผิดต่อหน้ำที่ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้
นอกจำกกำรยึดถือปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำน ก.พ.ร. แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุยังยึดถือและ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ของสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๓ จานวน ๑๒ ประการ คือ
๑. วำงตัวเป็นกลำงในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ
๒. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยจิตสำนึก และด้วยควำมโปร่งใส สำมำรถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลำ
๓. มีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำตนเอง และพัฒนำงำน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยำกำรใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
และนำมำปฏิบัติงำนให้รวดเร็ว มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
๔. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือกฎหมำย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด
๕. ดำเนินกำรให้มีกำรใช้จ่ำยเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงำนอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำ และให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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๖. คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและประโยชน์ของส่วนรวมของรำชกำรเป็นหลัก โดยคำนึงถึงควำมถูกต้อง
ยุติธรรมและควำมสมเหตุสมผลประกอบด้วย
๗. ปฏิบัติงำนร่วมกับผู้บั งคับบัญชำและผู้ร่วมงำนด้วยควำมเอำใจใส่ โดยให้ควำมร่วมมือ ช่วยเหลือใน
เรื่องกำรให้ควำมคิดเห็นตำมหลักวิชำกำร แก้ไขปัญหำร่วมกัน และกำรพัฒนำงำน
๘. ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่ำงใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจำกผู้ขำย ผู้รับจ้ำง
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ เพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
๙. ปฏิบัติต่อผู้ขำย ผู้รับจ้ำง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ำมำมีนิติสัมพันธ์กับทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรพัสดุ
รวมถึงกำรรับฟังผู้มำร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยควำมเป็นธรรม เอื้อ เฟื้อ มีน้ำใจ แต่ทั้งนี้ กำรปฏิบัติดังกล่ำวต้องไม่เป็น
ปฏิปักษ์ต่อกำรแข่งขันอย่ำงเสรีและเป็นธรรม
๑๐. ให้ควำมร่วมมือกับทุกฝ่ำยในกำรเสริมสร้ำงมำตรำฐำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ผู้เกี่ยวข้องกับ
งำนด้ำนพัสดุ ให้สำมำรถพัฒนำงำนจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ำเป็นวิชำชีพเฉพำะสำขำหนึ่ง
๑๑. ผู้ บั ง คับ บั ญชำด้ำ นพั ส ดุพึ งใช้ดุล ยพิ นิจในกำรปฏิบั ติงำน และในกำรส่ ง เสริ ม สนับ สนุ นกำรให้
คำปรึกษำ คำแนะนำ และรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงำนอย่ำงมีเหตุผล
๑๒. ผู้บังคับบัญชำด้ำนพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแล และกำชับให้ผู้ปฏิบัติงำน ประพฤติ ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณนี้อย่ำงเคร่งครัด
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในอดีตที่ผ่ำนมำจะพบว่ำมีข่ำวกำรทุจริตด้วยวิธีกำรต่ำงๆ ซึ่งรวมไปถึงกำรมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในภำครัฐ เช่น มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรำคำที่แพงเกินจริงหรือไม่สมเหตุสมผล หรือมีกำรจ่ำยเงิน
ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเพื่อให้ได้เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ เพื่อควำมสะดวกในกำรส่งมอบงำนและกำรเบิกจ่ำยเงิน
ส่งผลให้รัฐสูญเสียเงินเป็นจำนวนมหำศำล ซึ่งจำกกรณีดังกล่ำวข้ำงต้นจึงมีมติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
กำหนดให้หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น ของรัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีกำรเปิดเผยรำคำ
กลำง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนได้รับรู้ข้อมูลรำคำกลำงและสำมำรถตรวจสอบได้
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่ม รวมถึงกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำย ปปช. ว่ำด้วยเรื่องกำรเปิดเผยรำคำกลำง
ของทำงรำชกำร ตำม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ
๑๐๓/๗ วรรค ๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑. กำรเปิดเผยรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๓/ว๙๐
ลงวันที่ ๒๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๒. กำรเปิดเผยรำคำกลำงเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประเภทอื่นที่ไม่ใช่งำนก่อสร้ำง
๒.๑ ครุ ภั ณ ฑ์ ใช้ ร ำคำมำตรฐำนที่ ส ำนั ก งบประมำณก ำหนด หำกไม่ มี ร ำคำมำตรฐำนที่ ส ำนั ก
งบประมำณกำหนด ให้ใช้รำคำที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำ ๒ ปีงบประมำณ หรือให้ใช้รำคำตลำด โดยสืบรำคำจำก
ท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง
๒.๒ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๒.๒.๑ ฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ใช้รำคำมำตฐำนตำมที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร กำหนดหรือให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง
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๒.๒.๒ กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ประเภทโปรแกรมประยุกต์ ใช้รำคำมำตรฐำนตำมที่กระทรวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำหนดหรือให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำงๆ
เป็นรำคำอ้ำงอิง
๒.๒.๓ สำหรับรำยกำรอื่นๆ ที่กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรไม่ได้กำหนด
รำคำมำตรฐำน ให้ใช้รำคำตลำดโดยสืบรำคำจำกท้องตลำด รวมทั้งเว็บไซต์ต่ำง ๆ เป็นรำคำอ้ำงอิง
๒.๓ กำรจ้ ำ งที่ ป รึ ก ษำ ให้ เ ป็ น ไปตำมหลั ก เกณฑ์ ใ นกำรคิ ด อั ต รำค่ ำ ตอบแทนที่ ป รึ ก ษำตำมที่
สำนักงำนบริหำรหนี้สำธำรณะกำหนด หำกไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรคิดอัตรำค่ำตอบแทนที่ปรึกษำตำมที่สำนักงำนบริหำร
หนี้สำธำรณะกำหนดให้พิจำรณำจำกวุฒิกำรศึกษำและประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำเป็นสำคัญ
๒.๔ กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนวิจัยกำรกำหนดอัตรำจ้ำงให้พิจำรณำจำกวุฒิกำรศึกษำ
และประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำเป็นสำคัญ
๒.๕ กำรจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน ให้ใช้อัตรำตำมที่ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบอื่นของหน่วยงำนนั้นกำหนดเป็นรำคำอ้ำงอิง
๓. ในกำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำร สำหรับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บำท
ให้ ห น่ ว ยงำนของรั ฐ ประกำศรำคำกลำงและรำยละเอี ยดกำรค ำนวณรำคำกลำงไว้ในเว็บ ไซต์ ของหน่ว ยงำนและ
กรมบัญชีกลำง
๔. กำรเปิดเผยรำคำกลำงของทำงรำชกำรในระบบ e-GP ให้ปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว๑๗๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภำคม ๒๕๕๖
การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับงานการเงิน
ระบบกำรควบคุมภำยใน เป็นเครื่องมือด้ำนกำรจัดกำรประเภทหนึ่งที่ถูกนำมำช่วยในกำรบริหำรงำน และ
เป็นกลไกพื้นฐำนสำคัญของกระบวนกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ในหน่วยงำน เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำกระบบกำรควบคุมภำยในเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรป้องกันและ
รักษำทรัพย์สินของหน่วยงำน ช่วยให้กำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และช่วยให้กำรปฏิบัติงำน
ในขั้นตอนต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนกำรณ์ที่เต็มไปด้วยกำรแข่งขันในปัจจุบัน
หำกหน่วยงำนต่ำงๆ ไม่มีกำรจัดกำรที่ดี หรือไม่มีกำรกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ไม่มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที่เหมำะสม โอกำสเสี่ยงที่อำจเกิดควำมผิดพลำดในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน หรือนำไปสู่กำรทุจริต หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ฉะนั้ น กำรมี ร ะบบกำรควบคุม ภำยในที่เหมำะสมจะช่ว ยลดโอกำสกำรเกิ ดผลประโยชน์ทับ ซ้อนใน
หน่วยงำนที่เกิดจำกตัวผู้ปฏิบัติงำน หรือยิ่งไปกว่ำนั้นคือกำรทุจริต เพรำะงำนด้ำนกำรเงิ นเป็นงำนที่มีควำมเสี่ยงสูงกว่ำ
งำนในด้ำนอื่น เนื่องจำกเป็นเรื่องกำรรับ-จ่ำยเงินอยู่ตลอดเวลำ
สานักงาน ก.พ.ร. มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องการเงิน ดังนี้
ด้านการรับเงิน
๑. มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรรับเงินและกำรบันทึกบัญชีให้ชัดเจน ซึ่งจะสำมำรถทำ
ให้เกิดกำรตรวจสอบระหว่ำงกันได้อยู่ตลอดเวลำ
สานักงาน ก.พ.ร. ๑๒
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๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลกำรเก็บรักษำเงินให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด
ให้มีกำรควบคุมกำรใช้ใบเสร็จรับเงินให้เป็นตำมระเบียบที่กำหนด
ให้มีกำรออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งเมื่อมีกำรรับเงิน
กำหนดให้มีกำรตรวจยอดเงินกับหลักฐำนกำรรับเงินทุกสิ้นวัน
จัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทุกสิ้นวันและสอบทำนโดยผู้มีอำนำจ
จัดให้มีตู้นิรภัยหรือสถำนที่สำหรับเก็บรักษำเงินที่ปลอดภัย
นำเงินคงเหลือประจำวันฝำกธนำคำรทุกสิ้นวัน

ด้านการจ่ายเงิน
๑. มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับเงินและผู้จ่ำยเงิน
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยเงินให้เป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับที่
กำหนด
๓.
๔.
๕.
๖.

จัดทำทะเบียนคุมกำรจ่ำยเงินและสอบทำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำมลำดับชั้น
มีกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้และจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรจ่ำยเงิน
ให้มีกำรอนุมัติทุกครั้งที่มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
จัดให้มีกำรตรวจสอบเป็นประจำอย่ำงสม่ำเสมอ

การป้องกนผลประโยชน์ทับซ้อนกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำน ก.พ.ร. ได้ดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด
รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักคุณธรรม และเป็นไปตำมมำตรฐำนคุณธรรมเพื่อให้กำร
ดำเนินกำรในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นไปตำมหลักคุณธรรม มีควำมโปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำง
แท้จริง
แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
๑. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร เลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำที่ในกำรดำเนินงำนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด และต้องไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่
มีปัจจัยผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำเกี่ยวข้อง เช่น ควำมเป็นพวกพ้อง ญำติพี่น้อง และกำรแสวงหำผลประโยชน์ เพื่อให้
กำรดำเนินกำรเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเป็นธรรม
๒. กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำดำเนินกำรสรรหำ กลั่นกรอง คัดเลือก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
โยกย้ำย กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรเลื่อนตำแหน่ง และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ที่ชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม
สำมำรถอธิบำยและตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร โดยไม่มีกำรเรียกรับสิ นบน และเป็น ไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. กำหนด รวมถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตำมระบบคุณธรรม
๓. ดำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในประกำศอย่ำงเคร่งครัด และต้องไม่มีกำรยกเว้นหลักเกณฑ์
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำกำรสรรหำ กลั่นกรอง คัดเลือก แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โยกย้ำย กำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบ กำรเลื่อนตำแหน่ง และกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งกำหนดไว้แล้ว เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพำะ
สานักงาน ก.พ.ร. ๑๓
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หำกมีควำมจำเป็น ต้องอธิบำยเหตุผลและประกำศแจ้งให้ข้ำรำชกำรทรำบโดยทั่วถึงกัน และต้องแจ้ง ล่วงหน้ำก่อนกำร
ดำเนินกำร
๔. มีกำรประกำศเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทำงกำรดำเนินกำรให้บุคลำกรได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง โดย
กำรแจ้งเวียนทำงเอกสำรและอินทรำเน็ตให้ ทุกกอง/กลุ่มทรำบ และต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ รวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ต้องดำเนินกำรตำมหลักที่กำหนด
๕. มีกำรจัดทำฐำนข้อมูลบุคคลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ที่สำมำรถใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของ
กำรบริหำรงำนบุคคล เพื่อนำไปใช้ในกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือเลื่อนระดับได้
๖. กำรโยกย้ ำ ยค ำนึ ง ถึ ง เหตุ ผ ลและควำมจ ำเป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ข องทำงรำชกำรและกำรพั ฒ นำ
ข้ำรำชกำรเป็นหลัก และจะต้องไม่กระทำโดยมีอคติหรือเจตนำกลั่นแกล้งข้ำรำชกำรผู้ถูกย้ำยให้ได้รับควำมเสียหำย ใน
กำรย้ำยไปดำรงตำแหน่งใดให้พิจำรณำถึงคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งนั้นตำมที่ ก.พ. กำหนดไว้ในมำตรฐำน
กำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติ โดยผู้มีอำนำจสั่งย้ำยพิจำรณำถึงควำมรู้ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ ควำมรับผิดชอบ
ควำมประพฤติและคุณลักษณะอื่นๆ ของข้ำรำชกำรที่จะย้ำยให้เหมำะสมกับควำมจำเป็นในกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งที่
จะย้ำยไปแต่งตั้ง และให้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลให้เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและลักษณะงำนของตำแหน่ง
๗. มีกำรจัดเก็บหลักฐำนหรือรำยงำนเกี่ยวกับด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลไว้เพื่อกำรตรวจสอบ
๘. กำรดูแลประวัติ ฐำนข้อมูลของบุคลำกรในหน่วยงำนให้เป็นควำมลับ
๙. มีแนวทำงในกำรดำเนิน กำรเรื่องร้องทุกข์ กรณีกำรได้รับกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม โดยเปิดให้ มี
ช่องทำงในกำรดำเนินกำรร้องทุกข์ และในกรณีที่มีกำรร้องทุกข์จำกกำรปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ต้องเร่งรัดสอบสวนและ
พิจำรณำอย่ำงเร่งด่วนด้วยควำมเป็นธรรม ปรำศจำกอคติ และดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด
หลักคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน ก.พ.ร.ดังนี้
๑ ต้องคำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถของบุคคล ควำมเสมอภำค ควำมเป็นธรรม และประโยชน์ของ
ทำงรำชกำร
๒ ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพขององค์กรและลักษณะของงำน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำง
ไม่เป็นธรรม
๓ ไม่นำควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองหรือสังกัดพรรคกำรเมือง รวมทั้งควำมเป็นพวกพ้อง ญำติพี่น้องมำ
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรโยกย้ำย และกำรเลื่อนตำแหน่ง
๔ ดำเนินกำรทำงวินัย ต้องเป็นไปด้วยควำมยุติธรรมและโดยปรำศจำกอคติ

หลกสาคญของการจดการผลประโยชน์ทบซอน มีดังนี้
@ ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมสำคัญ

อันดับต้น
ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุกคนเสมอ
ภำคภำยใต้กฏหมำย และต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม)
@ ถ้ำไม่จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่ก็จะละเลยประโยชน์สำธำรณะ
และให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบำงกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนและอำจนำไปสู่กำร
ประพฤติมิชอบในที่สุด
@
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คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
@ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นไม่ ไ ด้ ผิ ด ในตั ว มั น เอง เนื่ อ งจำกเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก็ มี ชี วิ ต ส่ ว นตนมี บ ำงครั้ ง ที่

ผลประโยชน์ส่วนตนจะมำขัดแย้งกับกำรทำหน้ำที่ แต่ประเด็น คือ ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
@ หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะ
บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
@ ปั จจุ บันขอบเขตของผลประโยชน์ทั บซ้อนขยายมากกว่า เดิ ม เนื่องจากมี การร่ วมมื อระหว่า ง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทาให้มี ความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น
@ หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางาน และต้องพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความ เข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม
เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับ ซ้อนเป็น ปัจ จัย ที่เข้ามามีอิทธิพลในการทางาน หรือการตัดสิ นใจในการปฏิบัติห น้าที่ขอ ง
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่ น หรือฉ้อราษฎร์
บังหลวง

หลกการํ๔ํประการสาหรบการป้องกนผลประโยชน์ทบซอน
 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะํํ: การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่ห ลักที่ต้อง
ตัดสินใจ และให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไป
ตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่
ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
 สน บสนุ น ความโปร่ ง ใสและความพร อมร บผิ ด : การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต้ อ งอาศั ย
กระบวนการ แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ ผลประโยชน์
ทับ ซ้อน การใช้กระบวนการอย่ างเปิ ดเผยทั่ว หน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
 ส่งเสริมความรบผิดชอบส่ วนบุคคลและปฏิบติตนเป็นแบบอย่างํํ: การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการ
ต้องอาศัย ข้อมูล นาเข้าจากทุกระดับ ในองค์กร ฝ่ายบริห ารต้องรับผิ ดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย และ
เจ้ า หน้ า ที่ ก็ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ต้ อ งระบุ ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ ต นมี เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งจั ด การกั บ เรื่ อ งส่ ว นตน
เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
 สรางวฒนธรรมองค์กรํํ: หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้
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- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้ อง
ทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจดการผลประโยชน์ทบซอนํ
 วางกรอบการทางาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทของหน่วยงาน และกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงาน
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปญหา
๓) ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เผยแพร่ น โยบายการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในหน่วยงาน
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุน และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ จัดการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบติตามแนวทางจดการผลประโยชน์ทบซอนแต่ละข้นตอน
๑)ํํการระบุผลประโยชน์ทบซอน
ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิผลประโยชน์
ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
- เป้ า หมายส าคั ญ คื อ ส านั ก งาน ต้ อ งรู้ ว่ า อะไรคื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เ ป็ น ไปได้
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและ
ทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
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-

การระบุ ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ ต้ อ งพิ จ ารณานิ ย ามและข้ อ ก าหนดทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องประกอบด้วย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้)
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสั มพันธ์กับองค์กรอื่น
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางาน การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่า
อุปทาน การกระจายงบประมาณ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสิน
ข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
๒)ํํพฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เกี่ย วกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบของสานักงาน และความรับผิดชอบของสมาชิกในสานักงาน
และยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่า
- เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ )
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓)ํํการใหความรูแก่ขาราชการ/เจาหนาที่และผูบริหารระดบสูง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ข้ า ราชการในส านั ก งาน ก.พ.ร. เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เอกชนที่ ม าท าสั ญ ญา อาสาสมั ค ร ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และ
คณะกรรมการต่าง ๆ การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าที่ทุกคน
ควรสามารถเข้าถึงนโยบาย และข้อมูล ที่จะช่ว ยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัว
ผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับ การระบุและ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทางานกับ ภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้น ตอนและกระจายอานาจ ความสัมพันธ์ กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่ จะช่วยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔)ํํํการดาเนินการเป็นแบบอย่าง
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การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน
ตาแหน่งระดับบริหารซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคานึงถึงสิ่งที่
ผู้บริหารให้ความสนใจโดยผู้บริหารต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ
พิจารณาว่า อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิจารณาปัจ จัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลั กษณะของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕)ํํการสื่อสารกบผูมีส่วนไดเสีย
ประเด็น สาคัญคือ ภาพลั กษณ์ของสานักงานในการรับรู้ของผู้ มีส่ว นได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่
แพ้กัน
การทางานกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น เอ็นจีโอหรือ
ภาคธุรกิจ ประชาชน สานักงานต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่อง
ข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่หน่วยงานภายนอกให้ทราบนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตาม
กฎหมาย บางหน่วยงานภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิจมี
กับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญาด้วย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับ หน่วยงานภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยง และร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะทาให้ได้นโยบายที่
สอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง สาธารณะ และได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง นี้ ใ นการร่ ว มกั น จั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ หน่วยงานภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖)ํการบงคบใชและทบทวนนโยบาย
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพอย่างสม่าเสมอโดย
สอบถาม ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางาน
รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้า งความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจ
เรียนรู้จากหน่วยงาน/องค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่า สานักงานมีความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยง มาตรการ และผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนา
ระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
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การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
 ผูเปิดเผยผลประโยชน์ํ:
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้
สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน
หลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดที่ร้ายแรง หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทาผิดภายในหน่วยงานหรือภายนอกหน่วยงานต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
 ทาไมการเปิดเผยจึงทาไดยากํ:
การศึกษาวิจั ย พบว่า แม้จ ะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลั กดันเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ
สืบเสาะการคดโกงและการกระทาผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นเรื่องยากสาหรับ
เจ้าหน้าที่
ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม
และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและ
สังคมที่ให้ความสาคัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจาเป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการที่ทาให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทาผิด คือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทาผิดมักได้รับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันข้าม
การตัดสิ นใจจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ หลั กคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระทาผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
 การส่งสาสน์ของหน่วยงานํ:
หน่วยงานจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติก รรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกง
ว่า เป็ น สิ่ งที่ภ าครั ฐ ต้องการ และข้อมูล ของผู้ เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคาแนะนาแก่
เจ้าหน้าที่ ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้ม
จะทาให้ เกิดการกระทาผิด

สานักงาน ก.พ.ร. ๑๙

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 กฎหมายํระเบียบํและนโยบายํ:
รากฐานของการเปิดเผยการกระทาผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ของหน่วยงาน ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกาหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนาพฤติกรรมที่ยอมรับให้
ปฏิบัติ และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทาที่เ บี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วยการเปิดเผยการ
กระทาผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการ
กระทาผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการดาเนินการอย่างไร และหน่วยงานต้องแน่ใจว่าการ
เปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
 หน่วยงานควรจะทาอย่างไรํ:
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทาผิด จัดช่องทางอานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทาผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทาผิดและการคุ้มครองพยาน คือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทาผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(เช่ น กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง คณะกรรมการจริ ย ธรรม หรื อ องค์ ก รจริ ย ธรรมภายนอก
การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทาให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน
- การกระท าที่ เ ป็ น เหตุ ให้ เ ป็ นอั น ตรายต่ อ อนามั ย สาธารณะ ความปลอดภั ย หรื อ อัน ตราย
ต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม
หรือ การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทางาน หน่วยงานควรกาหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจาเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้องทา
อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุ กตอบสนองต่อการเปิดเผยการ
กระทาผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ)
ว่า เมื่ อ เกิ ด ข้อ สงสั ย ว่า เกิด การคดโกง ประพฤติ ผิ ด ควรต้อ งรายงานทัน ที ต่อ หั ว หน้ า ผู้ บัง คั บบั ญ ชาหรือ ผู้ ได้ รั บ
มอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมของหน่วยงาน
การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นสิ่งสาคัญ และผู้รับรายงานควรให้คาแนะนาผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทาผิด ได้ ดังนี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง
จากรัฐ เป็นผลให้งบประมาณถูกใช้อย่างสูญเปล่า
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๔) การกระทาของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทาผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคาถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการเปิดเผย
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยํจะตองครอบคลุม:
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทาได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
 การใหความสาคญกบการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่นํ:
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการ
ให้ บ ริ การที่ ไม่เ ป็ น ธรรม การจั ดการเกี่ย วกับ การรายงานควรยื ดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้ บังคั บบั ญ ชาหรื อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อ
องค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 การผลกดนใหเป็นรูปธรรมในทางปฏิบติํ:
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง
เชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้ คาแนะนา
ต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสาคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ แก่หัวหน้าและ
ผู้บังคับบัญชา
 เบื้องหลงความสาเร็จํ:
ประสิ ท ธิ ภ าพในการเปิ ดเผยการกระท าผิ ด ที่ ดี ที่สุ ด คื อ วั ฒ นธรรมการยึ ด ถือ ความถูก ต้ องของ
หน่วยงาน หน่วยงานที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการป้องกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทาให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิ ดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นาต่อความสาคัญในการเปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่
และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สาคัญมาก หน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความ
เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
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 ดชนีวดความสาเร็จํพิจารณาไดจากํ:
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในหน่วยงานและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คาปรึกษาแนะนา หรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่น ๆ และ
หัวหน้างาน
 ํบทบาทสาคญของการบริหารํ:
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Public Information
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ของหน่วยงาน และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย
ผู้บริหารจะเป็นผู้ได้รับข้อมูล และจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อ
ผลที่จะเกิดต่อสานักงาน บทบาทสาคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ ต่อการ
รายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทาผิดและภาวะผู้นาเป็นเรื่องสาคัญมาก
ในการสร้างบรรยากาศในที่ทางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบต่าง ๆ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม หรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็ นเหยื่อ
เจ้ าหน้ าที่ผู้ รั บผิ ดชอบต้องปกป้ องและรั กษาความเชื่อมั่นให้ แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ ต้องสงสั ยในการเปิดเผย
ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่ง เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการลดแรงต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทาได้
บทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่า
ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งสามารถจั ด การกั บ บุ ค คลที่ ต่ อ ต้ า นการเปิ ด เผย โดยให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าต่ อ
ผู้ ใ ต้บั ง คับ บั ญชาไม่ ใ ห้ ท าผิ ด และตื่ น ตัว ต่ อการรั บ รู้ต่ อ การกระท าผิ ด การคดโกงและทุ จริ ต ที่อ าจเกิ ดขึ้ น และ
ตรวจสอบข้ อ มู ล อย่ า งระมั ด ระวั ง ต้ อ งแสดงบทบาทอย่ า งยุ ติ ธ รรม เป็ น กลาง ไม่ เ ข้ า ไปมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
และตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร
ผู้ บ ริ ห ารต้องทาให้ ผู้ เปิ ดเผยมั่น ใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็ น
ความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผย และผลที่เกิดจากการเปิดเผย
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุป
รายละเอีย ดเป็ น เอกสาร ผู้ บ ริ ห ารจะต้อ งระงับไม่ให้ ก ารกระทา ใด ๆ ของตนเข้ าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ หรือทาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทาเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
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 การพฒนาการตระหนกรูและทกษะการสนบสนุน :
ผู้บริหารควรจัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการของสานักงาน เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญและ
ผลั ก ดัน ให้ เ กิ ดทั ศ นคติ ทางบวกต่อ การเปิ ด เผยข้ อมู ล โดยอธิ บ ายว่ า ท าไมต้ องเปิ ด เผย และอะไรจะเกิ ด ขึ้น เมื่ อ
ข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด
จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ
หรื อเมื่อ ข้ าราชการได้ เ ลื่ อ นต าแหน่ ง เป็ น หั ว หน้า /ผู้ บ ริห าร รวมทั้ งต้ องได้รั บการฝึ กอบรมทัก ษะเฉพาะในการ
รับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน
 เป้าหมายเพื่อการบริหารจดการที่ดีํ(Best- practice target) :
- หน่ว ยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ
กระบวนการ เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผย และรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรม หรือ การคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้คาปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ
และ ขนาดของหน่วยงาน
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีห ลั กสู ตรการฝึ กอบรมเพื่ อให้ แน่ใ จว่าการเปิดเผยข้ อมูล สาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่า ง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ํ3ํกฎหมายที่เกี่ยวของกบเรื่องผลประโยชน์ทบซอน
กฎหมายทํี่เกํี่ยวขํองกบเรื่องผลประโยชน์ทบซอน
รํฐธรรมนํูญแหํ่งราชอาณาจํกรไทย
พ.ศ.๒๕๕๐ํหมวดํ๑๒ํการตรวจสอบการใชํอํานาจรํฐ
ส่วนที่ ๒
การกระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
มำตรำ ๒๖๕ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้อง
(๑)

ไม่ดำรงตำแหน่งหรือหน้ำที่ใดในหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจหรือตำแหน่ง
สมำชิกสภำท้องถิ่น ผู้บริหำรท้องถิ่น หรือข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(๒) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้ำวก่ำยกำรเข้ำรับสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร

หน่วยงำนของรัฐ หรือ
รัฐวิสำหกิจ หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจอันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำด
ตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
(๓)

ไม่รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ จำกหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจเป็นพิ เศษ
นอกเหนือไปจำกที่หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในธุรกิจกำรงำนตำมปกติ
(๔) ไม่กระทำกำรอันเป็นกำรต้องห้ำมตำมมำตรำ

๔๘

บทบัญญัติมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรับเบี้ยหวัด
บ ำเหน็ จ บ ำนำญ เงิ น ปี พ ระบรมวงศำนุ ว งศ์ หรื อ เงิ น อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั น และมิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ ในกรณี ที่
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำรับหรือดำรงตำแหน่งกรรมำธิกำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร หรือ
วุฒิสภำ หรือกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ให้นำควำมใน (๒) (๓) และ (๔) มำใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือ
สมำชิกวุฒิสภำ และบุคคลอื่นซึ่งมิใช่คู่สมรสและบุตรของสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำนั้น ที่ดำเนินกำร
ในลักษณะผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดำเนินกำร หรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิก วุฒิสภำให้กระทำ
กำรตำมมำตรำนี้ด้วย
มำตรำ ๒๖๖ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรและสมำชิกวุฒิสภำต้องไม่ใช้สถำนะหรือตำแหน่งกำรเป็น
สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำเข้ำไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของ
พรรคกำรเมือง ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑)

กำรปฏิบัติรำชกำรหรือกำรดำเนินงำนในหน้ำที่ประจำของข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
(๒)

กำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ
กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือ
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(๓)

กำรให้ข้ำรำชกำรซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ้นจำกตำแหน่ง
มำตรำ ๒๖๗ ให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๒๖๕ มำใช้บังคับกับนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีด้วย เว้นแต่
เป็นกำรดำรงตำแหน่งหรือดำเนินกำรตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย และจะดำรงตำแหน่งใดในห้ำงหุ้นส่วน บริษัท หรือ
องค์กำรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหำผลกำไรหรือรำยได้มำแบ่งปันกัน หรือเป็นลูกจ้ำงของบุคคลใดก็มิได้ด้วย
มำตรำ ๒๖๘ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทำกำรใดที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๒๖๖ มิได้ เว้นแต่เป็น
กำรกระทำตำมอำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำรตำมนโยบำยที่ได้แถลงต่อรัฐสภำหรือตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
มำตรำ ๒๖๙ นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัท
หรือไม่คงไว้ซึ่งควำมเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ตำมจำนวนที่กฎหมำยบัญญัติ ใน
กรณีที่นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้ใดประสงค์จะได้รับประโยชน์จำกกรณีดังกล่ำวต่อไป ให้นำยกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีผู้นั้นแจ้งให้ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติทรำบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแต่งตั้ง และให้นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้นั้นโอนหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่ำวให้นิติบุคคลซึ่งจัดกำร
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะกระทำกำรใดอันมีลักษณะเป็นกำรเข้ำไปบริหำรหรือจัดกำรใด ๆ
เกี่ยวกับหุ้นหรือกิจกำรของห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทตำมวรรคหนึ่ง มิได้
บทบัญญัติมำตรำนี้ให้นำมำใช้บังคับกับคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีด้วย และให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๒๕๙ วรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
หมวด ๑๓ การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
หมวด ๑๓
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มำตรำ ๒๗๙ มำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น
มำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในกำรดำเนินงำนเพื่อให้กำรบังคับใช้
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระทำ
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำเป็นกำรกระทำผิดทำง
วินัย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมืองฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินรำยงำนต่อรัฐสภำ
คณะรัฐมนตรี หรือสภำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหำกเป็นกำรกระทำผิดร้ำยแรงให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติพิจำรณำดำเนินกำร โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจำกตำแหน่ งตำม
มำตรำ ๒๗๐
กำรพิจำรณำ สรรหำ กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้ำสู่ตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรใช้อำนำจ
รัฐ รวมทั้งกำรโยกย้ำย กำรเลื่อนตำแหน่ง กำรเลื่อนเงินเดือน และกำรลงโทษบุคคลนั้นจะต้องเป็นไปตำมระบบ
คุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลดังกล่ำวด้วย
มำตรำ ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำมหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมีอำนำจหน้ำที่
เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในกำรจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และส่งเสริมให้ผู้
ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้ำนจริยธรรม รวมทั้งมีหน้ำที่รำยงำนกำร
กระทำที่มีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมดำเนินกำร
บังคับให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมตำมมำตรำ ๒๗๙ วรรคสำม
ในกรณีที่กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมมีลักษณะร้ำ ยแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ำกำรดำเนินกำรของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยควำมเป็นธรรม ผู้ตรวจกำรแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผลกำร
ไต่สวนต่อสำธำรณะก็ได้

สานักงาน ก.พ.ร. ๒๖

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

พระราชบญญติ
ประกอบรฐธรรมนูญว่าดวยการป้องกนและปราบปรามการทุจริตํพ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไวํณํวนที่ํ๘ พฤศจิกายนํพ.ศ.ํ๒๕๔๒
หมวด ๙
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้ นปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่ว นหรือผู้ ถือหุ้นในห้ำงหุ้ นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรั ฐซึ่งมีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้
นั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ดำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำ
กำรดำเนินกิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มำตรำ ๑๐๑ ให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำใช้บังคับกับกำรดำเนินกิจกำรของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิ นร้อยละห้ำของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
จำหน่ำยได้ในบริษัทมหำชนจำกัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
มำตรำ ๑๐๒ บทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มิให้นำมำใช้บังคับกับกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ ำหน้ำที่ของรัฐ
ซึ่งหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชน
จำกัดมอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วมทุน
มำตรำ ๑๐๓ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ ตำมหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
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บทที่ํ4ํตวอย่างเรื่องการขดกนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตวและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตวอย่างเรื่องการขดกนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวและผลประโยชน์ส่วนรวมํดังนี้
- การหาประโยชน์ให้ตนเอง
- การรับผลประโยชน์ จากการที่ดารงตาแหน่งหน้าที่
- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- การใช้ข้อมูลลับของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
- การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
- การให้ของขวัญ ของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า
- การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
- การซือ้ ขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
เลื่อนระดับ ตาแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ
- การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ การนาข้อมูลลับ/ข้ อมูลภายในมาใช้ หาประโยชน์ ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง
- หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ ญาติ/คนสนิท/คนที่มีความสัมพันธ์
ฉันญาติขนึ้ เป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
- การรับผลประโยชน์ หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่ เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
- การทางานหลังเกษียณให้ กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ ขัดกับหน่วยงานต้นสั งกัดเดิม
- การนารถราชการไปใช้ ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
- การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
- การกาหนดมาตรฐาน(Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้อง
- กลุม่ วิชาชีพที่เกี่ยวกับการตรวจสอบประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้ างได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
- การให้ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ในการประมูลหรือการจ้างเหมา
รวมถึงการปกปิดข้ อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้นกาหนดการยื่นใบเสนอราคา
เป็นต้น
- การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
- การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
- การรับประโยชน์จากระบบการล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
- การนาวัสดุครุภัณฑ์ของสานักงานมาใช้ส่วนตัว เช่น ปากกา กระดาษ ฯลฯ
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- การใช้โทรศัพท์ของสานักงานติดต่อธุรกิจส่วนตัว
- การนารถราชการไปใช้ในงานส่วนตัว
- การนาข้อมูลในสานักงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เช่น รู้ว่าจะมีการตัดถนนเส้นใดก็ไปซื้อที่ดินในละแวก
นั้นโดยใส่ชื่อภรรยาหรือคนในครอบครัว
- การใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือสายสัมพันธ์ ในการฝากลูกหลาน ญาติพี่น้องเข้าทางานในหน่วยงานของตน
- การรับสินบน ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
- การรับงานนอกโดยเบียดบังเวลาราชการ
- การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
- การนาบุคคลของหน่วยงานมาใช้งานเพื่อโประโยชน์ส่วนตน
- การส่งเสริมหรือสนับสนุน ให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
- การเจรจาที่เอื้อผลประโยชน์ของกลุ่มและพวกพ้อง
- การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม
- การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือพรรคพวกได้รับงานจากหน่วยงาน
- การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดย
ไม่เป็นธรรม
- การซื้อขายตาแหน่ง
- การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกันกับหน่วยงานเดิม เช่น เคยเป็นผู้บริหาร
ภาครัฐแล้วไปทางานเอกชน ใช้อานาจบารมีเอื้อประโยชน์กับบริษัทที่ทาอยู่ หรือหลังจากเกษียณแล้วไปทางานให้
บริษัทที่ตนเองเคยกากับดูแล
- การใช้ความรู้ ข้อมูล อิทธิพลจากที่ทางานเดิมมาหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องในที่
ทางาน
- การเกณฑ์คนไปต้อนรับนาย
- การรับสินบน หรือการรับของขวัญ ทั้งที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงิน และผลประโยชน์ในรูปอื่น ๆ
โดยตวอย่างของสภาวะการณ์ํสถานการณ์ํหรือพฤติกรรมความขดแยงกนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตว
และผลประโยชน์ส่วนรวมที่แสดงใหเห็นเป็นรูปธรรมชดเจน เช่น
- ตวอย่างํ๑. นาย ก. เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งรวมทั้ง
การประกวดราคาก่อสร้างอาคารของหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน บริษัทของนาย ก. ได้เข้ามาประมูลการก่อสร้าง
อาคารของหน่วยงานนั้น
- ตวอย่างํ๒. นาย ก. มีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ต่อมาได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ทาหน้าที่กาหนดนโยบายพลังงานของประเทศ
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- ตวอย่างํ๓. นาย ก. กรรมการธนาคารผู้มีอานาจอนุมัติสินเชื่อ และบริษัทของนาย ก. ได้มาขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร นาย ก. ในฐานะกรรมการธนาคาร มีอานาจหน้าที่ในการพิจารณาสินเชื่อดังกล่าว
- ตวอย่างํ๔. บริษัท A เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซื้อที่ดินจากนาย ก. โดยนาย ก. เป็นทั้ง
เจ้าของที่ดินที่ขายและเป็น CEO ของบริษัท A
จากตัวอย่างดังกล่าว คือ สถานการณ์ สภาวการณ์ การกระทาที่มีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ซึ่งมีความเห็นเป็นการทั่วไปว่าไม่ดี ไม่เหมาะ ไม่ควรทา และควรหลีกเลี่ยง
การใหํ– การรํบของขวํญและผลประโยชนํ์
ความหมายของขวญและประโยชน์อื่นใด
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการ
หรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐให้ และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง
การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง
สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่าคนอื่น ๆ
สำนักงำน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรยกระดับควำมโปร่งใสในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นของประชำชนและภำคธุรกิจ รวมถึงภำพลักษณ์ของประเทศในระดับสำกล ดังนั้น สำนักงำน
ก.พ.ร. จึงตระหนักถึงควำมสำคัญ และยึดมั่นในกำรดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นธรรม มีควำมรับผิดชอบและอยู่
ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรดำเนินกำรที่อำจส่งผลต่อกำรกระทำที่ไม่
เหมำะสม เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งกำรให้สินบนต่ำงๆ ประกอบกับ ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงในสำนักงำน ก.พ.ร.
มีควำมสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับบุคคลในหลำยภำคส่วน ซึ่งอำจมีควำมเข้ำใจคลำดเคลื่อนและมีควำมเสี่ยงต่อกำรให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่ำขอบเขตที่กฎหมำยกำหนด อีกทั้งเกิดควำมเสี่ยงต่อกำรเป็นช่องทำงให้เกิด
กำรประพฤติมิชอบอื่นๆ ในวงรำชกำร และเป็นกรณีที่อยู่ในข่ำยของกำรกระทำที่มีลักษณะเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน อันส่งผลต่อควำมเชื่อมั่นศรัทธำของประชำชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำจ
เกิดกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมขึ้นได้ ประกอบกับสำนักงำน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นถึง
ควำมสำคัญของกำรปฏิบัติตำมนโยบายการให้และรับของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่
ภาครั ฐ ในประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการพลเรื อ น ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการของส่ ว นราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสริมและนำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมในกำรรับ กำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ
สานักงาน ก.พ.ร. ๓๐

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์อื่นใด ที่สำมำรถกระทำได้ตำมประเพณีและศีลธรรมจรรยำ หรือเป็นกำรรักษำสัมพันธภำพ รวมทั้งไม่มีผล
ต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ที่อำจทำให้สำนักงำน ก.พ.ร. เสียผลประโยชน์
แนวทางการให้ – การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
๑. บุคลำกรสำมำรถรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงกำรรับเลี้ยงจำกบุคคลอื่นได้ใน
โอกำสต่ำงๆ ตำมธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติในสังคม โดยกำรรับนั้นจะต้อง
ไม่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รับด้วยควำมโปร่งใส เปิดเผยได้ และสิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์ที่
ได้รับต้องมีมูลค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๒. ของขวัญที่ได้รับต้องไม่เป็นเงินสด หรือเทียบเท่ำเงินสด เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร
๓. กำรห้ำมรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ผลประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่ำเกินกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท เมื่ออยู่ใน
สถำนกำรณ์ที่ ไ ม่อ ำจปฏิเ สธกำรรั บ ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ดัง กล่ ำ วได้ ในขณะนั้น ผู้ รั บ อำจรั บ ของขวั ญหรื อ
ผลประโยชน์ ไว้ก่อ น โดยจะต้องแจ้ ง ผู้ บั งคับ บั ญชำทันที และจัดท ำแบบรำยงำนกำรรับของขวัญส่ งให้ ส ำนักงำน
เลขำธิกำร ทั้งนี้ หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะอนุญำตให้ผู้นั้นเก็บทรัพย์สินดังกล่ำวไว้ให้ส่งมอบทรัพย์สินให้
ส่วนกลำง
๔. บุคลำกรและครอบครัว จะไม่เรียกร้องในกำรรับของขวัญ ทรัพย์สิ น หรือผลประโยชน์อื่นใดจำก
คู่สัญญำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผู้อื่น อันอำจมี
ผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมลำเอียง ลำบำกใจ หรือส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้น
ปฏิบัติหน้ำที่ในทำงมิชอบ หรือกระทำผิดกฎหมำย
๕. ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้ต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมำย
๖. พึงงดเว้นกำรให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำ หรือรับของขวัญ
จำกผู้ใต้บังคับบัญชำ โดยไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานของตน
หรือตนเอง เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมจำรีตประเพณี เช่น วันเกิด วันปีใหม่ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นเงินสด และมีมูลค่ำไม่สูงเกิน
สมควร
๗. กำรแสดงควำมยินดี กำรแสดงควำมปรำรถนำดี กำรแสดงกำรต้อนรับ หรือกำรแสดงควำมเสียใจใน
โอกำสต่ำงๆ ตำมประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ
๘. บุ ค ลำกรต้ อ งไม่ ยิ น ยอมหรื อ รู้ เ ห็ น เป็ น ใจให้ บุ ค คลในครอบครั ว รั บ ของขวั ญ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจำกคูส่ ัญญำ ผู้รับเหมำ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
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ภาคผนวก
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ข้นตอนการปฏิบติงานตรวจสอบภายในํเพื่อป้องกนผลประโยชน์ทบซอน
1. การวางแผน

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5

การสารวจข้อมูล/รวบรวม
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
ประเมินความเสี่ยง
วางแผนการตรวจสอบ
จัดทาแผนการปฏิบัติงาน
จัดทาแผนการปฏิบัติ

ภายในเดือนกันยายน

2. ปฏิบติงานตรวจสอบ
2.1 จัดทากระดาษทาการ
2.2 ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน
2.3 รวบรวมข้อมูลกระดาษทาการ
2.4 สอบทานกระดาษทาการ/ข้อมูล
2.5 วิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อสรุปข้อตรวจพบ สาเหตุ
ข้อเสนอแนะ

3. การรายงานและติดตามผล
ภายใน 7 วันทาการหลังตรวจสอบเสร็จ

3.1 จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
3.2 เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
3.3 ส่งสาเนารายงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.4 ติดตามผลการตรวจสอบและการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะ/เลขาธิการ
ก.พ.ร. สั่งการ

ภายใน 3 วันทาการ หลังจัดทารายงานเสร็จ
หลังเลขาธิการ ก.พ.ร. รับทราบรายงาน/สั่งการ
ครั้งที่ 1 หลังส่งรายงานประมาณ 15 วัน
(ติดตามอย่างไม่เป็นทางการ)
ครั้งที่ 2 เมื่อเข้าตรวจสอบครั้งต่อไป
สำนักงำน ก.พ.ร. ๓๓
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แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในฝ่ายพัสดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แผนปฏิบัติกำรตรวจสอบบุคลำกรในฝ่ำยพัสดุเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน

กำหนดประเด็นกำรตรวจสอบบุคลำกรในฝ่ำยพัสดุ
ถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

กำหนดวิธีกำรตรวจสอบ

โดยกำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบที่สำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์และขอบเขตกำรตรวจสอบที่กำหนดไว้
และครอบคลุมประเด็นกำรตรวจสอบ โดยระบุ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจสอบดังนี้
- แบบสำรวจข้อมูลเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
- แบบสอบถำมเจ้ำหน้ำที่พัสดุ

ปฏิบัติกำรตรวจสอบตำมแผนปฏิบัติงำน

รำยงำนผลกำรตรวจสอบ

สำนักงำน ก.พ.ร. ๓๔
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ข้นตอนการปฏิบติงานของกลุ่มบริหารทรพยากรบุคคลํเพื่อป้องกนผลประโยชน์ทบซอน
ข้นตอนการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรขาราชการในสานกงานํก.พ.ร.
1. การเตรียมการก่อนการสรรหา
สำนักงำน ก.พ.ร.
มีตำแหน่งว่ำง

ศึกษำหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
ระเบียบ วิธีกำรสรรหำ

วิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใช้ตำแหน่ง เพื่อกำหนดตำแหน่ง (ด้ำน)
ที่ต้องกำรสรรหำ
- หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551
- หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวำคม 2551
- หนังสือสำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 27 กันยำยน 2554

ขออนุมัติดำเนินกำรสรรหำ

ประชุมคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสอบฯ

ประกำศรับสมัคร

คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำกำหนดวิธีกำร ในกำรดำเนินกำรสรรหำ ดังนี้
- ตำแหน่งทั้งหมดที่จะดำเนินกำรสรรหำ
- ด้ำนที่ปฏิบัติงำนเฉพำะ เช่น ด้ำนแผนงำนและโครงกำร ด้ำนกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
- วุฒิและสำขำวิชำที่ใช้ในกำรสรรหำ
- คุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง
- หลักสูตรและวิธีกำรดำเนินกำรในกำรสรรหำ
- สถำนที่ในกำรประกำศรับสมัคร
- วิธีกำรในกำรรับสมัคร
- กำรขึ้นบัญชีสอบแข่งขัน/กำรคัดเลือก
- ประกำศรำยชื่อก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
- ลงข้อมูลใน เว็บไซด์ ข่ำวกำรรับสมัครสอบของ สำนักงำน ก.พ.
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2. การดาเนินการสรรหา
กำรรับสมัคร

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ
และประกำศระเบียบกำรสอบ

1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัครทำงไปรษณีย์

-

ประกำศรำยชื่อก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ
ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ
ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรสอบข้อเขียน

กำรสอบข้อเขียน

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบ
ขั้นตอนที่ 2

กำรสอบ Assessment
Centers

- ประกำศรำยชื่อก่อนวันสอบไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
- กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ (ต่ำงจังหวัด)
- ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินพฤติกรรมและสอบ
สัมภำษณ์ คณะอนุกรรมกำรประเมินพฤติกรรมบุคคล และ
เจ้ำหน้ำที่ร่วมสังเกตการณ์
- ดำเนินกำรจัดสอบ Assesment Centers
- คณ ะ ก ร ร มก า ร ป ร ะ เมิ น พ ฤ ติ ก รร ม แ ล ะ ส อบ สั ม ภ า ษ ณ์
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น พฤติ ก รรมบุ ค คล และเจ้ า หน้ า ที่
ร่ ว มสั ง เกตการณ์ สั ง เกตการณ์ พ ฤติ ก รรมผู้ เ ข้ า สอบขณะสอบ
Assesment Centers
- คณ ะ ก ร ร มก า ร ป ร ะ เมิ น พ ฤ ติ ก รร ม แ ล ะ ส อบ สั ม ภ า ษ ณ์
คณะอนุกรรมการประเมิ นพฤติกรรมบุคคล และเจ้าหน้าที่ร่ว ม
สังเกตการณ์ ประชุมสรุป พฤติกรรมผู้เข้าสอบจากที่ได้เข้าสอบ
Assesment Centers เพื่อนาไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
การสอบสัมภาษณ์
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2. การดาเนินการสรรหา (ต่อ)
กำรสอบ Assessment
Centers

กำรสอบสัมภำษณ์

โดยในกำรสอบ Assessment Centers สำนักงำน ก.พ.ร. ให้
มีเจ้ำหน้ำทีร่ ่วมสังเกตกำรณ์ เพื่อร่วมสังเกตพฤติกรรมผู้เข้ำสอบ โดยให้
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก พฤติ ก รรมของผู้ เ ข้ ำ สอบ และเสนอให้
คณะอนุกรรมกำรประเมินพฤติกรรมบุคคลรับทรำบ รวมทั้งประชุม
สรุปร่วมกับคณะกรรมกำรประเมินพฤติกรรมและสอบสัมภำษณ์และ
คณะอนุ ก รรมกำรประเมิ น พฤติ ก รรมบุ ค คล เพื่ อ น ำไปเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบกำรพิจำรณำกำรสอบสัมภำษณ์ ซึ่งกำรที่สำนักงำน ก.พ.ร. จัด
ให้มีเจ้ำหน้ำร่วมสังเกตกำรณ์ในกำรสอบ Assessment Centers นั้น
ซึ่งกำรที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. จัดให้มีเจ้ำหน้ำร่ว มสั งเกตกำรณ์จำนวน
หลำยคนในกำรสอบ Assessment Centers นั้น นอกจำกจะทำให้ได้
ควำมแม่น ยำของผลกำรประเมิน เพิ่ มมำกขึ้ น และช่ว ยลดอคติ ของ
คณะกรรมกำรและคณะอนุ ก รรมกำรที่ มี ต่ อ ผู้ เ ข้ ำ สอบแล้ ว ยั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันกำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หรือสำยสัมพันธ์ในกำร
ฝำกลูกหลำน ญำติ พี่น้องเข้ำทำงำนในหน่วยงำนตน ซึ่งถือเป็นกำร
ป้อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อ นในขั้ นตอนกำรด ำเนิ นกำรสรรหำและ
เลือกสรรของกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสำนักงำน ก.พ.ร.

ประกำศขึ้นบัญชี

ส่งประกำศและรำยงำนให้
สำนักงำน ก.พ.

รำยงำนไปยังสำนักงำน ก.พ. ภำยใน 5 วันทำกำร นับตั้งแต่วัน
ประกำศผลกำรสอบ โดยให้ส่งเอกสำรประกอบกำรรำยงำนดังต่อไปนี้
1) ข้อสอบภำคควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง วิชำละ 1 ชุด
2) บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด พร้อมแฟ้มข้อมูลที่เป็น Excel
3) สำเนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 1 ชุด

บรรจุและแต่งตั้งเพื่อเข้ำรับ
รำชกำรในสำนักงำน ก.พ.ร.
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