การทุจริตในสังคมไทย ส่งผลเสียต่อประเทศ เป็นอย่างมาก และเป็นอุปสรรคสาคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ รัฐบาลปัจจุบัน ได้ผลักดัน การป้องกั น
และปราบปรามการทุจริต เป็นวาระแห่งชาติ โดยกาหนดนโยบาย ให้ทุกภาคส่วนดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2562-2564) สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มีค่านิยม ร่วมต้านทุจริต มี
จิตสานึกสาธารณะ และ ปลูกฝังแนวคิดแบบ (Digital Thinking) ให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งผลประโยชน์
ดังกล่าวนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งมีลักษณะที่สามารถเห็นได้ชัดเจน คือการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่และความ รับผิดชอบอย่างเต็ม
ความสามารถ แต่มุ่งประโยชน์แก่ตน ครอบครัว และเพื่อนฝูง เกิดขึ้นได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มิได้จากัด เฉพาะผลประโยชน์ส่ว นตัว แต่รวมถึง
การมีอคติในการตัดสินใจ หรือดาเนินการอันมุ่งผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย (policy corruption) ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวคิดที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน หรือผลประโยชน์รวม ออกจากกันได้
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ โดยนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป .ป.ช. ได้บรรยายเรื่องการ
ปลูกฝังฐานคิดและการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในภาคราชการ และบางส่วนสามารถเกิดขึ้นได้ในภาคเอกชน กล่ าวถึงการแก้
“ทุจริต” ต้องคิดเป็น โดยใช้หลักการคิดด้วยระบบเลขฐาน ได้แก่การใช้ระบบเลขฐานสิบ (Analog) เปรียบเทียบ กับการใช้ระบบเลขฐานสอง (Digital) เพื่อ
เตือนสติให้คิดได้ เพื่อให้คิดดี และเพื่อให้คิดให้เป็นประโยชน์ เหล่านี้หากเป็นการปลูกฝังในจิตสานึกทุกภาคส่วน ก็จะเป็นผลดี โปร่ งใส เกิดประโยชน์ทาให้มี
ชื่อเสียงหรือ ภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาวให้กับประเทศ ต่อไป
ระบบคิด “ฐานสิบ” หรือ Analog Thinking เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง
เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะทาให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องคิดเยอะใช้ ดุลยพินิจเยอะ อาจจะ
นาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐา นสิบ
(Analog) การที่ เจ้าหน้าที่ ของรัฐมี ระบบ การคิดที่ นาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปน กันไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหนคือประโยชน์
ส่วนตนสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมนาสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เบียดบังเวลาราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม หรือ
ของหน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ราชการ เพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพ้อง กรณีที่เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital Thinking เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือกได้เพียง 2 ทางเท่านั้น คือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง)
และอาจ หมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่กับไม่ใช่ เท็จกับจริง ทาได้กับทาไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับการ
นามา เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัว ออกจากกันได้อย่างเด็ ดขาด และไม่กระทาการ
ที่เป็น การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถ แยกออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด สิ่งไหนทาได้สิ่งไหนทาไม่ได้ สิ่งไหนคือ ประโยชน์ ส่วน
ตนสิ่งไหน คือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นามา ปะปนกัน ไม่นาสิ่งของราชการใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ ส่ว นรวมหรือไม่เบียดบัง
ราชการ เหนือกว่าประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหา ประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติ หน้าที่กรณีเกิดการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์ ส่วนรวมเป็นหลัก
ตัวอย่างคดีสาคัญที่ศาลปกครองวินิจฉัย เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) ข้อเท็จจริง ขณะที่นาย ก. ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้
อนุมัติให้จัดซื้อน้าดื่มยี่ห้อ A โดยวิธีตกลงราคา จานวน 4 ครั้ง โดยน้าดื่มยี่ห้อดังกล่าวมี นาย ข. ซึ่งเป็นบุตรชายของนาย ก. เป็นเจ้าของต่อมาประธานสภา
เทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า นาย ก. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่
เทศบาลเป็นคู่สัญญาจัดซื้อน้าดื่มยี่ห้อ A กับนาย ข. ซึ่งเป็นบุตรชายของตน อันเป็นการกระทาที่ต้องห้ามตามมาตรา 48 จตุทศ วรรคหนึ่ง (3) แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 อันมีผลทาให้นาย ก. ต้องพ้นจากตาแหน่งนายกเทศมนตรี นาย ก.จึงยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคาวินิจฉัย
ดังกล่าวของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีปัญหาว่า นาย ก. มีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญากับนาย ข. บุตรชายอันเป็นเหตุให้ตอ้ งพ้นจากตาแหน่ง
หรือไม่
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า นาย ก. ในฐานะนายกเทศมนตรีได้ใช้อานาจอนุมัติให้จัดซื้อน้าดื่มยี่ห้อ A จากนาย ข. บุตรชายของตนให้แก่สานักงาน
เทศบาล และเมื่อมีการจัดซื้อแล้วนาย ข. ย่อมได้รับผลประโยชน์ การอนุมัติให้จัดซื้อของนาย ก. จึงเป็นการใช้อานาจทางปกครองที่มีส่วนได้เสียโดยทางตรง
หรือทางอ้อม อันอาจทาให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม นาย ก. จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่เทศบาลเป็นคู่สัญญา อัน
เป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตาแหน่ง ตามมาตรา 48 จตุทศ วรรคหนึ่ง (3) ประกอบกับมาตรา 48 ปัญจทศ วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.827/2560)
การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองที่หน่วยงานของตนเป็นคู่สัญญา ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) นั้น
นอกจากจะเป็นข้อต้องห้ามสาคัญสาหรับผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว สมาชิกของสภาท้องถิ่น เองก็ยังถูกจากัดด้วยข้อห้ามเดียวกันตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 18 ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 ด้วย ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีสาหรับผู้ดารงตาแหน่งต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการภายใต้ความไว้วางใจของประชาชนและไม่ใช้อานาจหน้าที่ในลักษณะที่เข้าข่ายเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยทางตรงหรือทางอ้อม
อันอาจทาให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

