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ผลประโยชนทับซอน

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
น�ยามวาเปนความทับซอนระหวางผล
ประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะ
ทีม่ ผี ลตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเจาหนาทีภ่ าครัฐ
ประเภทและรูปแบบของผลประโยชนทับซอน
ประเภทของผลประโยชนทับซอน

✦

หนาที่ทับซอน (Conflict of Duty) หร�อ

ผลประโยชนเบียดซอนกัน (Competing Interests)
มี 2 ประเภท

1. เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหน��ง
เชน เปนเจาหนาที่ในหน�วยงานและเปนคณะกรรมการ
ดานระเบียบว�นัยประจำหน�วยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไม
สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทำ
ใหทำงานไมมีประสิทธ�ภาพ หร�อแมกระทั่งเกิดความผิดพลาด
✦ ผลประโยชนทับซอน มี 3 ประเภท
หร�อผิดกฎหมาย ปกติหน�วยงานมักมีกลไก
1. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจร�ง (actual) ปองกันปญหาน��โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน
มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
แตก็ยังมีปญหาได โดยเฉพาะอยางยิ�งในหน�วยงานที่มีกำลัง
สาธารณะเกิดขึ้น
คนนอย หร�อมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทำงาน
2. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived &
บางอยางที่คนอื่นๆ ทำไมได คนไมคอยหวงปญหาน��กันเพราะ
apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี ดูเหมือนไมมีเร�่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
แตจร�งๆ อาจไมมกี ไ็ ด ถาจัดการผลประโยชนทบั ซอน 2. เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหน��งและ
ประเภทน��อยางขาดประสิทธ�ภาพ ก็อาจน�มาซึ่ง
การทำบทบาทหนาที่ในหน�วยงานหน��งนั้น ทำใหไดขอมูล
ผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอน ภายในบางอยางที่อาจน�มาใชเปนประโยชนแกการทำบทบาท
ที่เกิดขึ้นจร�งอยางขาดประสิทธ�ภาพขอน��แสดงวา หนาที่ใหแกอีกหน�วยงานหน��งไดผลเสียคือ ถาน�ขอมูลมาใช
เจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี
ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หร�อความลำเอียง/อคติตอคน
จร�ยธรรมเทานั้นแตตองทำใหคนอื่นๆ เห็นดวยวา บางกลุมควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชน
ไดประโยชนเชนนั้น
ทับซอนดวยเพราะวา มีหลักการจัดการเดียวกัน นั่นคือ
3. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) การตัดสินใจทำหนาที่ตองเปนกลาง และกลไกการจัดการ
ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบัน อาจจะทับซอน ผลประโยชนทับซอนก็สามารถน�มาจัดการกับหนาฟที่
กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
ทับซอนได
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รูปแบบของผลประโยชนทับซอน
การหาผลประโยชนใหตนเอง
✦ เจาหนาที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (SPEC) วัสดุอุปกรณ
✦ การรับผลประโยชนจากการที่ดำรงตำแหน�งหนาที่
ที่จะใชในการวางโครงขายโทรคมนาคมแลวใหขอมูลกับ
✦ การใชทรัพยสินของราชการเพื่อประโยชนสวนตน
บร�ษัทเอกชนที่ตนรูจักเพื่อใหไดเปร�ยบในการประมูล
✦ การใชขอมูลลับของทางราชการ เพื่อแสวงหา
✦ การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ�มงบประมาณเพื่อน�
ประโยชนแกตนเองและพวกพอง
โครงการตัดถนนสรางสะพานลงในจังหวัด โดยใชชื่อ
✦ การรับงานนอกแลวสงผลตอความเสียหายของ
หร�อนามสกุลของตนเองเปนชื่อสะพาน
หน�วยงานที่รับผิดชอบ
✦ การที่รัฐมนตร�อน�มติโครงการไปลงในพื้นที่หร�อใน
✦ การทำงานหลังจากออกจากตำแหน�ง และเอื้อ
บานเกิดของตนเอง
ประโยชนตอบร�ษัท
• การใชงบสาธารณะในการหาเสียง
✦ การใหของขวัญ ของกำนัล เพื่อหวังความกาวหนา
✦ การชวยญาติมิตรใหไดงานอยางไมเปนธรรมใน
หน�วยงานที่ตนมีอำนาจ
✦ การซื้อขายตำแหน�งการจายผลประโยชนทั้งที่เปน
ตัวเง�นและประโยชนรูปแบบอื่น เพื่อใหไดมาซึ่ง
การเลื่อนระดับ ตำแหน�ง หร�อความดีความชอบพิเศษ
✦ ผูตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเปนที่ปร�กษา
หร�อเปนผูทำบัญชีใหกับบร�ษัทที่ตองถูกตรวจสอบ
✦ เจาหนาที่ของรัฐอาศัยตำแหน�งหนาที่ของราชการ
รับจางเปนที่ปร�กษาโครงการเพื่อใหบร�ษัทเอกชน
ที่วาจางนั้น เกิดความน�าเชื่อถือกวาบร�ษัทคูแขง
✦ ขาราชการครูที่สอนไมเต็มที่ในเวลาราชการและ
ตองการใหนักเร�ยนไปเร�ยนพิเศษกับตนนอกเวลา
ราชการ
✦ เจาหนาที่ของรัฐไดทราบขอมูลโครงการตัดถนนเขา
หมูบานจึงบอกใหญาติพี่นองไปซื้อที่ดินบร�เวณโครงการ
ดังกลาวนั้น เพื่อขายใหกับราชการในราคาที่สูงขึ้น
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แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอน
หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 4. สรางวัฒนธรรมองคกร ผูบร�หารตองสรางสภาพ
1. ปกปองผลประโยชนสาธารณะ การทำเพื่อผลประโยชนของ
สาธารณะเปนหนาทีห่ ลัก เจาหนาทีต่ อ งตัดสินใจและใหคำแนะน�
ภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขต
หนาที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามเน��อผา ไมใหผลประโยชน
สวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็น หร�อ ทัศนคติสว นบุคคล
ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวย
เร�อ่ งศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ
ทั้งน�� เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมี
จร�ยธรรมดวย
2. สนับสน�นความโปรงใสและพรอมรับผิด การจัดการผลประโยชน
ทับซอนตองอาศัยกระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการทีโ่ ปรงใส
นัน่ คือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด มีวธ� ก� าร
ตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาทีจ่ ากตำแหน�ง
ที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชน
สวนตน หร�อ ความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือ
เปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอน การใช
กระบวนการอยางเปดเผยอยางทั่วหนาจะทำใหเจาหนาที่รวมมือ
และสรางความเชือ่ มัน่ แกประชาชนผูร บั บร�การ และผูม สี ว นไดเสีย
3. สงเสร�มความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบ
อยาง การแกปญหาหร�อจัดการผลประโยชนทับซอนจะสะทอน
ถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่
และองคกร การจัดการตองอาศัยขอมูลน�เขาจากทุกระดับใน
องคกร ฝายบร�หารตองรับผิดชอบเร�่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาทีก่ ม็ คี วามรับผิดชอบตองระบุผลประโยชน
ทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเร�่องสวนตนเพื่อหลีก
เลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทำได และผูบร�หารก็
ตองเปนแบบอยางดวย
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แวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสน�นการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นการสราง
วัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ตองอาศัยว�ธ�การ
ดังน��
- ใหขอแนะน�และการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสร�ม
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ รวมถึง
การใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทำงาน
- สงเสร�มใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนา
แลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการเปดเผยและ
หาร�อเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทำงาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่
เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหน�ไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง
นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน
เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกัน
ก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเร�่องตอไปน��
- มาตรฐานในการสงเสร�มความซื่อตรงตอหนาที่โดย
รวมไวในขอกำหนดทางจร�ยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน
ทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- ว�ธ�การจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำใหเจาหนาที่
ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตองทำตาม
กฎระเบียบและมาตรฐาน

