บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ อท ๕๑๐๐๑/ว ๓๔
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

โทร ๐ ๓๕๘๗ ๓๓๐๑

เรียน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคาสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปั ญ หาการทุจ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ โดยกาหนดให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ มุ่ง เน้น การสร้ า ง
ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว นในการตรวจสอบ เฝ้ า ระวั ง
เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงได้ออกประกาศฯ เรื่องให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ใช้เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้ การดาเนิ นงานเกิดความโปร่งใสเป็นธรรม มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน รายละเอียดปรากฏตามสาเนาประกาศฯ เรื่อง ประกาศฯ เรื่องให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานฯ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป

(นายสุรเชษ นิ่มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง ให้ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
______________________
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสานึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ทุกรูปแบบมุ่งขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็น
การแสวงหาประโยชน์โดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้ ตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้ง ความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ปราศจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบคาสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จึงประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุรเชษ นิ่มกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คานา
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยการละเมิดต่อ
กฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้ตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
และทาให้ องค์ก ร หน่ ว ยงานและสั งคมต้ องสู ญ เสี ย ประโยชน์ ไ ป อาจเป็น ประโยชน์ ทางการเงิ น คุณ ภาพ
ให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อนฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งอาจมีกรณีเกี่ยวพันกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยรวบรวมหลักการและแนวคิด เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ผู้จัดทาหวังว่าคู่มือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตามสมควร
ฝุายนิติการและการพาณิชย์
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ ความหมาย และพฤติกรรมของผลประโยชน์ทบั ซ้อน

๑

ส่วนที่ ๒ หลักธรรมาภิบาล

๒

ส่วนที่ ๓ แนวทางปฏิบัติงานเพือ่ ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๓

ส่วนที่ ๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๕

ส่วนที่ ๕ โทษของการฝุาฝืน

๗

ส่วนที่ ๖ ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนทีพ่ บเห็น
ส่วนที่ ๖ การวิเคราะห์ความเสีย่ งในการเกิดการทุจริตในองค์กร

๑
ส่วนที่ ๑
ความหมาย และพฤติกรรมของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ค าว่ า Conflict of Interests หรื อ ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นหรื อ ผลประโยชน์ ขั ด กั น หรื อ
ผลประโยชน์ขัดแย้ง หรือ การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
อันเป็นการกระทาที่ขัดคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หมายถึง การที่เจ้ าหน้ าที่รั ฐ ปฏิบัติห น้าที่โ ดยคานึงถึงประโยชน์ส่ว นตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก โดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการเริ่มต้นนาไปสู่การทุจริต ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบไม่จากัด
อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของ
สูญเสียสิ่งที่มีอยู่แล้ว หรือแม้แต่ผลประโยชน์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว เป็นต้น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งพฤติกรรมที่ปรากฏอยู่ในสังคม ได้แก่
๑. การรับของขวัญหรือรับประโยชน์เป็นการรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความ
เหมาะสม อันมีผลต่อการตัดสินในการปฏิบัติงานในหน้าที่ลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
๒. การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อ
ตนเอง มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
๓. การทางานหลังเกษียณ เป็นการทางานหลังออกจากราชการ โดยใช้ความรู้ประสบการณ์
หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง หรือลาออก
จากราชการเพื่อไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนินกิจการประเภทเดียวกัน
๔. การทางานพิเศษ เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานหน่วยงาน
ต้นสังกัด
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน เป็นการนาข้อมูลลับของทางราชการไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูลของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง
เพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
๖. นาทรัพย์สินหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตน เป็นการนาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว
๗. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการใช้งบ
สาธารณะในการหาเสียง หรือการนาโครงการสาธารณะลงสู่เขตเลือกตั้งของตน

ส่วนที่ ๒
หลักธรรมาภิบาล

๒

หลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล หรืออาจเรียกได้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารู้จักกันในนาม Good Governance ซึ่งหมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม และเป็น
หลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลาย
ปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบสาคัญ ๖ ประการ ได้แก่
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิย มที่ดีงามให้ ผู้ป ฏิบั ติงานในองค์การหรือสมาชิกของสั งคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุ จริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
๓. หลั ก ความโปร่ ง ใส คื อ การท าให้ สั ง คมไทยเป็ นสั ง คมที่ เปิ ด เผยข้อ มู ล ข่ า วสารอย่ า ง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทางานขององค์กรให้
มีความโปร่ งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูล ข่าวสารหรือเปิดให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อ มูล ข่าวสารได้ส ะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทาให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญๆของสั งคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วน
ร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัด
การผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจาเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจาเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนด้วย

๓
ส่วนที่ ๓
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสาคัญของการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้
๑. ชุมชนคาดหวังให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ความสาคัญกับประโยชน์
สาธารณะเป็นอันดับแรก
๒. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้ าหน้าที่ อันเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน
เสมอภาคภายใต้กฎหมายและการได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันอย่างเป็นธรรม)
๓. ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิ ทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์
สาธารณะและให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่ม อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานและอาจ
นาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด
๔. หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้ อนอย่ างโปร่งใสและพร้ อมรับ ผิ ดชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการ
๕. ปั จ จุ บั น ขอบเขตของผลประโยชน์ ทั บซ้ อ นขยายมากกว่ าเดิ ม เนื่อ งจากมี ก ารร่ ว มมื อ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทาให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อนมากขึ้น
๖. หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
๗. ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้
เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง
๘. การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก ลดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
ประชาชนชื่อมั่นว่าหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
หลักสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็ นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์
วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรั บผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ต รวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการ
เปิดเผยผลประโยชน์ ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผ ลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

๔
ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จั ดการต้อ งอาศัย ข้อ มูล น าเข้ าจากทุกระดับในองค์กรฝุ ายบริห ารต้ องรับผิ ดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกั บเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่ งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้ าหน้าที่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้
ในทางที่ผิด
- ให้ เจ้ าหน้ า ที่มีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่
จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

ส่วนที่ ๔
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน

๕

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐, ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑
กาหนดเรื่ องการขัดกั น ของผลประโยชน์ส่ ว นตัว และส่ ว นรวมไว้ เพื่อลดระบบอุ ปถัมภ์ใ น
สังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์หรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ก าหนดว่ า โดยอาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา คือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาท
ที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยที่ ม าตรา ๑๐๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทา กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
๔) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้น
อาจจะขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น
ทั้งให้นาบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ถือว่าการดาเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๖
และความในมาตรา ๑๐๐ ยังให้นา บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการ
ของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ
ห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ทีไ่ ด้รับอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าของรัฐตาแหน่งตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉะนั้ น อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนู ญ
ดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกาหนดตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑. นายกรัฐมนตรี
๒. รัฐมนตรี
๔. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องกาหนด ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ ได้กาหนดห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการบางอย่างโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่ง
ใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตแห่ ง ชาติก าหนด โดยประกาศในราชกิจ จานุเ บกษา ซึ่ง คณะกรรมการปูอ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้มีประกาศ เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการ
ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปู องกัน และปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวั น ที่ ๑๕ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๔๔ ก าหนดต าแหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ให้ ต าแหน่ ง
นายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี เป็ น ต าแหน่ ง ที่ ต้ อ งห้ า มมิ ใ ห้ ด าเนิ น กิ จ การตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพื่อให้การ
บังคับใช้กฎหมาย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีที่มาจากการ
กระทาความผิดอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้อ งห้ามมิให้ ดาเนินกิจการตามความในบทบัญญัติดังกล่าว
เพิ่มเติม
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายคณะกรรมการปู องกั น และปราบปรามการทุจริต แห่ งชาติ จึ งกาหนดตาแหน่ง เจ้าหน้า ที่ของรัฐ ที่
ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ เพิ่มเติมจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึ่งได้กาหนดไว้
แล้วตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ดังต่อไปนี้
๑) ผู้บริหารท้องถิ่น
๒) รองผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๕
โทษของการฝ่าฝืน

๗

การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้
ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย
การรับของขวัญและผลประโยชน์
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็ นการคด
โกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆอาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวั งเสมอว่าจะได้รั บ ของขวั ญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบั ติห น้าที่ราชการ ทาให้ เกิ ด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มี การปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่กาหนด ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒ นธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็น
การทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดู ซิ ฉั น อุ ทิ ศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดั งนั้ นมั นเป็ นการยุ ติ ธ รรมที่ เราจะได้ รางวั ล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”

๘
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น
คนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่ว ยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้
แม้ว่าฉันจะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูก
ดาเนินการทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ

๙
ส่วนที่ ๖
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็น
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ
ธุระส่วนตัวนารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทราบมาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการ
ประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย
ตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางาน
ส่วนตัว
5. การนาบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจ
ที่เอือ้ ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคย
ดารงตาแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทางานเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
กากับดูแลกิจการโทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัว เงินและประโยชน์รูปแบบอื่น
เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใด
ฝุายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์
ของตนเอง หรือผู้อื่น
15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ใช้อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝุายจัดซื้อจัดจ้างทา
สัญญาซื้ออุปกรณ์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง

๑๐
ส่วนที่ ๗
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร
หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ความเสี่ยงกรณีเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้ ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทาทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเปูาหมายแท้จริงของการกระจายอานาจ คือ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถดาเนิ น การต่างๆ เพื่อตอบสนองและให้ บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ โดยไม่ต้องรอการ
ดาเนินการต่างๆ จากส่วนกลางเพียงฝุายเดียว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ แต่จาก
แนวทางในการปฏิบัติทาให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตอาจเกิดขึ้น
ได้แก่ การทุจริตงบประมาณ บุคลากร ระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ คุณธรรมจริยธรรม หรือจากการ
ขาดความรู้ ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบได้การตรวจสอบที่ไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรและการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองนั้น ได้ใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานภาพขององค์กร (SWOT) มาใช้ใน
การวิเคราะห์ได้ดังนี้
จุดอ่อน
- ค่านิยมส่วนบุคลหลายประการยังไม่เป็นไปในทางที่เป็นคุณ เช่น ค่านิยมในการเลี้ยงดูการไม่
ตระหนักในประโยชน์สาธารณะ หลักศีลธรรมทางศาสนา ศีล 5 เป็นเพียงพิธีกรรม
- การจัดวางระบบเพื่อลดความเสี่ยง สร้างความยุ่งยาก ซับซ้อน ภาระงานมากขึ้นไม่เกิดความ
คล่องตัว
จุดแข็ง
- มีหลักเกณฑ์ตามระเบียบ กฎหมาย กาหนดมาตรการปูองกันและแนวทางปฏิบัติงานไว้
- มีหลักเกณฑ์กาหนดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- เป็นหน่วยงานในพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน โดยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้
โอกาส
- มีหน่วยงานภายนอกร่วมในการตรวจสอบ และปูองปราม เช่น สตง. ปปช.
อุปสรรค
- สังคมยอมรับและมองการทุจริตเป็นเรื่องปกติในสังคม ไม่ใช่เรื่องของตน
- ผู้ประกอบการบางส่วนมุ่งผลประโยชน์ของตน ไม่ตระหนักถึงประโยชน์สาธารณะ

๑๑
จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่
จาเป็นต้องดาเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
๑. ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ยังขาดความรู้ ความเข้มาใจ ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่ในความรับผิดชอบ ไม่ทราบว่ามีกฎ ระเบียบ กฎหมาย ห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าเป็น
กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางจัดการ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
- จัดทาคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. ขาดจิตสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม
แนวทางจัดการ
- ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
๓. การรณรงค์ด้านการปราบปรามทุจริตไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
แนวทางจัดการ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้บุคลากรภายในแสดงพลังต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
แนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ปรับปรุงนโยบาย มาตรการ ให้รัดกุม ชัดเจน ลดโอกาสที่จะใช้อานาจเพื่อประโยชน์ส่วนตน
๒) คอยสังเกต ประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบใน
กรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
๓) ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดผลประโยชน์สูง
๔) ดาเนินการทดสอบเรื่องความซื่อตรงของข้าราชการ บุคลากร ในหน่วยงานเป็นครั้งคราว

