คูมือการปฏิบตั ิงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน
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เทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตาม
นโยบายของรัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดใหความสําคัญและผลักดันในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ โดยไดแถลงนโยบาย ๑๑ ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหาราชการแผนดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมนภาครัฐ ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสรางระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
เพื่ อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเพื่ อนําเครื่องมือการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสในการดําเนินการของ
หนวยงานภาครัฐสูการปฏิบัติ โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาที่หนวยงาน งานนิติการ สํานัก
ปลัดเทศบาล เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ขึ้น
งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชน ทับซอนนี้ จะเปน
ประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกพนักงานและลูกจางใหเกิดความตระหนักรูถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมทั้งเปน
ขอมูลใหผูสนใจไดศึกษา เพื่อเปนพื้นฐานการปฏิบัติตนในการรวมรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมไทยเปนสังคมที่สุจริต โปรงใส
และเปนสังคมที่ทุกคนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนา
เปนสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย
ใหเทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอ ไป

งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล
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บทที่ ๒ แนวทางปฏิบัตเิ พือ่ ปองกันผลประโยชนทับซอน
๑.แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐
แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
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๔.โทษของการมีผลประโยชนทับซอน
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บทที่ ๓ ชองทางและขั้นตอนการแจงเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรม
ที่นําไปสูการมีประโยชนทับซอน
๑.การแจงเบาะแสเมือ่ พบเห็นพฤติกรรมทีน่ ําไปสูการมีผลประโยชนทับซอน
๒.ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ
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ภาคผนวก แหลงขอมูลเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของ
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กฎหมายและความรูทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชนทบั ซอน
…………………………………..
๑.กฎหมายเกีย่ วกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
๑.๑ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๓๐ และมาตรา ๑๐๓/๑ กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพื่อลด
ระบบอุปถัมภในสังคมไทย ใหเจาหนาที่รัฐ มีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันได หาก
เจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
๑.๒ ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใด โดยธรรมดาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ ไดกําหนดวา โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แหง
พระราชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวน
ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่รัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๑.๓ มาตรฐานจริยธรรมอั น เป น คานิ ย มหลักสําหรับ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีสุน ทร มี ๑๐ ประการ
ดังตอไปนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ
(๔) ยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
๒.ความหมายของผลประโยชนทับซอน
Conflict of interests มีการใชคํ าภาษาไทยไวห ลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน” “ผลประโยชนทับกัน”
“ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึง
หมายถึงความทับซอนระหวาง ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน ส าธารณะที่ มีผ ลตอการปฏิ บั ติ ห น าที่ ข องเจาหน าที่ ข องรัฐดั งกลาว ทั้ งเป น สถานการณ ที่ เจาหน าที่ ข องรัฐ มี
ผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่
ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน มีลักษณะ ๕ ประการ ดังตอไปนี้

๒.๑ หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ใหบริษัทตัวเอง
ไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒.๒ รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานของรัฐแลวรับเงินจากผูมาติดตอ
ราชการ หรือเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับของกํานัลจากรานคา เปนตน
๒.๓ ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่สงผลที่เปนคุณแกฝายใดฝายหนึ่ง
อยางไมเปนธรรม
๒.๔ ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการทํางาน
สวนตัว เปนตน
๒.๕ ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจัดตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวไวกอนลวงหนา
เปนตน
๓.ประเภทของผลประโยชนทับซอน
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทํา ที่เขาขายผลประโยชนทับซอน เปนไปในลักษณะตางๆ ดังตอไปนี้
๓.๑ การรับของขวัญ หรือผลประโยชน คือ การรับของขวัญ และความสะดวกสบาย
ที่เกิน
ความเหมาะสม ซึ่งอาจสงผลตอบุคคลในการปฏิบัติงานในหนาที่ การรับของขวัญ มีไดในหลายรูปแบบ เชน การลดราคาของที่ซื้อ
การใหเลี้ยงอาหารอยางฟุมเฟอย การใหความบันเทิงในรูปแบบตางๆ ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของเจาหนาที่ใหมีความเอนเอียง หรือ
เปนไปในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอผูใหของขวัญนั้น
๓.๒ การหาประโยชนใหตนเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัวหรือพวก
พองจากตําแหนงหนาที่ เปนการใชตําแหนงหนาที่เพื่อตนเอง
๓.๓ การทํางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิม โดยใชความรู
ประสบการณ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหนงมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองและพวกพอง
๓.๔ การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) คือ การเปนที่ปรึกษาและการจาง
งานใหแกตนเอง รวมถึงการใชตําแหนงสถานภาพการทํางานสาธารณะ ในการเขาไปเปนนายจางของภาคเอกชนหรือเปนเจาของ
เอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใชเวลาและเครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกที่ไมใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก
หนวยงานดวย
๓.๕ การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐรูเห็น
ขอมูลลับของ
ทางราชการ หรือนําขอมูลไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชน ในรูปแบบของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําขอมูลไป
เปดเผยใหแกญาติหรือพวกพองในการแสวงหาผลประโยชนจาขอมูลเหลานั้น
๓.๖ การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตน เพื่อประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาที่ของรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน
๓.๗ การนําเสนอโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) คือ
การใชอิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกรับผลตอบแทนหรือผลประโยชน
๔.ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางผลประโยชนทับซอนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมาจากการ
ไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวม ออกจากกันไดอยางชัดเจน และมีสาเหตุมาจากพื้นฐาน
ความคิดแบบดั้งเดิมของคนไทยและมีปจจัยที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรมการทุจริต ดังตอไปนี้

๔.๑ มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวม
ออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง
๔.๒ มีฐานความคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ
๔.๓ มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย
๔.๔ มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม
๔.๕ โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบ
ความเขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพ
๔.๖ ปญหาการมีประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย

บทที่ ๒
แนวทางปฏิบตั ิเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
…………………………………..

ยังขาด

๑.แนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ)
(๑) กอนเขามารับตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐ บุคคลนั้น จะตองเตรียมตัวโดยการตรวจสอบตนเอง คูสมรส
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ วาไดมีการดําเนินกิจการใดๆ บาง
(๒) ในขณะที่ตนเองอยูในสถานะของเอกชนที่ไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบการ
เปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการเปนหุนสวนผูจัดการหรือการเปน
หุนสวนในหางหุนสวนตางๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตางๆ
ของคูสมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของดวย
๑.๒ การปฏิบัติหนาที่หรือดํารงตนในระหวางที่เปนเจาหนาที่รัฐ
(๑) เจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงตางๆ เชน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหารหนวยงาน
ภาครัฐ เปนตน ตองไมดําเนินกิจการใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(๒) คูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ไดหามคูสมรสมิใหดําเนินการใดๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมไวดวย
๑.๓ การดําเนินกิจการในภายหลังที่พนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึง ๒ ป)
(๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได
กําหนดหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมโดยหามดําเนิน
กิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา ๒ ปนับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐในตําแหนงนั้นๆ แลว ทั้งนี้ ไดหาม
การดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาที่ดวย
๒.กรณีการรับของขวัญหรือผลประโยชน
๒.๑ เราควรรับหรือไม ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราไมควรรับ แตมีหลายโอกาส ที่เราไมสามารถปฏิเสธได
หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม ควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
(๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ เปนตน แมจะมีขนาดเล็ก แมจะมีขนาดเล็ก แตก็ถือวาของขวัญนั้นๆ เปนทรัพยสินขององคกร ไมวาจะมีราคาเทาใด
(๒) ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงาน
หรืออาจเก็บ เป น ของตนเองได ทั้ งนี้ เพื่ อปฏิ บั ติตามประกาศคณะกรรมการป องกั น และปราบปรามการทุ จริตแห งชาติ เรื่อ ง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินอื่นใด โดยธรรมจรรยาบรรณของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
(๓) ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงาน
และลงทะเบียนไว
(๔) ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และเจาหนาที่มี
ความจําเปนตองรับ ใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควร ใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสิน
ดังกลาวหรือไม
(๕) ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร

(๖) ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับ จากผูใหคนเดียวกัน กลุม
เดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชน
แตละอยางที่ไดรับ
(๗) ถาในปงบประมาณๆ ไดของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม เพื่อ
เปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดีแตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละ
อยางนั้น
(๘) ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนและองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของ
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชน เมื่อมีผูมารับบริการ
ควรปฏิเสธการรับ
(๙) เงินสดหรือสิ่งอื่นใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเปนเงินได ตองปฏิเสธไมรับ ไมวาจะอยูในสถานการณ
ใดๆ
๒.๓ เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
(๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากเก็บของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
(๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
(๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการพิจารณา
ตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๓.กรณีตองเผชิญกับสถานการณทเี่ อื้อตอการทําธุรกิจกับตัวเอง
ตองปฏิบัติงานดวยความกลาหาญ ยึดมั่นความถูกตองดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไมยอมโอนออนผอน
ตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชนใดๆ กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แตใหยึดการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ ในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการอยางรอบคอบและเครงครัด และหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ก็ตามที่เขาขายการใชอํานาจหนาที่ในตําแหนง
หาผลประโยชนใหกับธุรกิจของครอบครัวหรือพวกพอง ซึ่งเปนการใชอํานาจที่ไมสุจริตหรือเอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอน
๔.โทษของการมีประโยชนทบั ซอน
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน หรือมีพฤติกรรมที่พรอม ฝาฝนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เขาขายรับสินบน ฉอฉลทุจริต
และสามารถพิสูจนไดวาขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐนั้น มีการรับผลประโยชน ทับซอนหรือเขาขายการมีพฤติกรรมดังกลาว
ซึ่งมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมใน
การรับโทษทางอาญาดวย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๙ การ
ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือผลประโยชนอันควรไดตามกฎหมายหรือกฎ ขอบังคับที่ออก โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนด

บทที่ ๓
ชองทางและขัน้ ตอนการแจงเบาะแส
กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูการมีผลประโยชนทับซอน
…………………………………..
๑.การแจงเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นําสูการมีผลประโยชนทบั ซอน
เมื่อพบเห็นหรือประสบปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่
เรียกวา “ผลประโยชนทับซอน” ควรพิจารณาดําเนินการ ดังตอไปนี้
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธที่เกิดขึ้นวาสวนรวมเสียผลประโยชนหรือไม หากสวนรวม
เสียประโยชน ควรหลีกเลี่ยง ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และเพื่อความโปรงใส
๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผูรวมงานหรือคนใกลตัว ควรพิจารณาใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณี
ตางๆ และผลหรือโทษของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งแนะนําวิธีการปองกันเพื่อ
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
๒.ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ
กรณีมีขอสงสัยหรือขอทักทวงวามีการกระทําที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนหรือฝาฝนประมวลจริยธรรม เมื่อ
ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐมีความสงสัยวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐกระทําการใดหรือดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใด
มรฐานะสวนตัวจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของหนาที่ ใหขาราชการยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจง
ใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ พิจารณาเมื่อผานกระบวนการวินิจฉัยเปนประการใดแลวใหปฏิบัติตามนั้น

ภาคผนวก
แหลงขอมูลเกีย่ วกับมาตรการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
…………………………………..
๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๒.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง กําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่
ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๔
๓.ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

