
            
 

 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

     (1) การก าหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม ( Qualification and disqualification 
from office) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการป้องกันเบ้ืองต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามท่ีนานาประเทศ  มักก าหนด ได้แก่     
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น  

(2) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง  แบ่งได้เป็น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทท่ี
สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือท่ีแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางท่ีอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายข้ึน 

(3) การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงส่ิงท่ีควรและ
ไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความเช่ือมั่นท่ี
สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเส่ือมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 

(4) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าท่ีทางราชการ ( Post-office employment 
restriction) เป็นข้อก าหนดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ท่ีด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ  
(Confidential information) ภายในหน่วยงานท่ีเขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าว
แล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะท่ีเคยด ารงต าแหน่งส าคัญ  ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว  

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ท่ี
ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อก าหนดท่ีบัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีท่ีมี
การละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าท่ีสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนท่ีจะด าเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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การสร้างการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ      
ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการท่ี
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ ประการท่ีสาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันไม่ล าเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปล่ียนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ  การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก
ในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 
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ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย  

ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได้ทัน 
ประการท่ีสอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ท่ี
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการท่ีสาม ก าหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics) 
รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการช้ีน าพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ก าหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด  สมัครใจในการรับ
สมาชิก มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและมีจิตส านึกท่ีเสียสละในการท างานเพื่อผลประโยชน์ขอ ง
ส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทส าคัญในการเคล่ือนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง 
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มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประการแรก การก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คือส่ิงผิดและอะไรคือส่ิงถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว               
โดยจะต้องนิยามและก าหนดมาตรฐานการกระท าต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้  สามารถกระท าได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน  สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถน าไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานส าหรับก ากับ  
ความประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง   
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางช้ีแนะว่าบุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีทางด้านสาธารณะนั้นควร
จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเล่ียงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

 
ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม  โดยผ่าน

ส่ือมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน การจัด
อบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง  
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นท่ีคลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะท าให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน  รู้สึกผิดชอบช่ัวดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปราม ผู้อื่นมิให้กระท าการอันเป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนท าผิดเพราะไม่ทราบ ท่ีส าคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการ
ก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ท่ีมีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง 
  
          ประการที่สาม  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม  (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตส านึกต่อส่วนรวม อันจะน าไปสู่การรวมตัวกันจัดต้ัง
องค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ ส าหรับด าเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมท้ังส่งเสริมส่ือสารมวลชน  
ท่ีเป็นอิสระในการด าเนินงานท้ังส่ือวิทยุ  โทรทัศน์  และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  
มีจิตส านึกท่ีเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดต้ังเป็นองค์กรท่ีเข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมท่ีมีอ านาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอ านาจและตรวจสอบการด าเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้ 
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 ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุม     
การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักล่ัน ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง  และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              
และศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
และมีคุณธรรมในการท างาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการท่ีเป็น
อิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกาก ากับการท างานท่ีชัดเจน มีเป้าหมายในการท างานท่ี
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


