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คํานํา

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆที่เกดิขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและ
รับรูถงึสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มคิวรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทัง้ปญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเปนปญหา
ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทาง
คณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสรมิการมสีวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกัน้เพื่อมใิหเกดิการทุจรติได

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนนิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ
ไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการ
จัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมงิ เพื่อเปนแนวทางในการปฏบิัตงิานตอไป

สํานักงานปลัด
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บทนํา

การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหนึ่ง เพระเปนการ
แสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏบิัตหินาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรมจนสงผล
กระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม  และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร  หนวยงาน  สถาบัน
และสังคมตองสูญเสยีไป  โดยผลประโยชนสูญเสยีไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพ
ใหบริการ  ความเปนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคาอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกร
จนถึงระดับสังคม  ตัวอยางเชน  การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก
ผูประกอบการ  เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือ
แลกเปลี่ยนกับการละเวน  การยกเวน  หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของ
เจาหนาที่ของรัฐ  และพวกพอง ฯลฯ  เปนตน

อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา
หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก  จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริต
หรอืถูกลงโทษทางอาญา

ผลประโยชนทับซอน  หรอืความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of  interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอน
ในการปฏบิัตริาชการ จงึไดนํานโยบายรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังกลาว และสงเสริมให
การปฏิบัติราชการมีความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวทาง
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งเชิงนโยบายของผูบริหารและการปฏิบัติราชการของบุคลากร
เพื่อมุงสูเปาหมายในการใหบรกิารประชาชนไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล



1. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานยิมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)

เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาต ิใหมคีานยิมไทย ๑๒ประการ
๑. มคีวามรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ
๒. ซื่อสัตย เสยีสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศกึษาเลาเรยีนทัง้ทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทย
๖. มศีลีธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรยีนรูการเปนประชาธปิไตย
๘. มรีะเบยีบ วนิัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มสีตริูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
๑๑. มคีวามเขมแข็งทัง้รางกายและจติใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานงึถงึผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

2. หลักธรรมาภบิาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ

และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้น
ไมใชแนวความคดิใหมที่เกดิขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคม
ของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันตวิธิแีละพัฒนาสังคมใหมคีวามยั่งยนื

องคประกอบของหลักธรรมาภบิาล
หลักธรรมาภบิาลมอีงคประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังน้ี
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ให

ทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือ
ปฏบิัตริวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สรางคานยิมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต
ความเสยีสละ ความอดทนขยันหมั่นเพยีร ความมรีะเบยีบวนิัย เปนตน

๓.หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานของ



องคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการ
สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปช่ัน

๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู
และรวมเสนอความเห็นในการตัดสนิใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมชีองทางในการเขา
มามสีวนรวมไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรือ
อื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและ
ความรวมมอืกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชน

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตาม
หนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอ
ความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที

๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่
ผูรับบรกิารหรอืประชาชนดวย

3. หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส

ช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงและยั่งยนืภายใตกระแสโลกาภวิัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไม
เบยีดเบยีนตนเองและผูอื่น เชน การผลติและการบรโิภคที่อยูในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมเีหตุผล โดยพจิารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานัน้ ๆ อยางรอบคอบ

การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกดิขึ้นในอนาคตทัง้ใกลและไกล

เง่ือนไข
การตัดสนิใจและการดําเนนิกจิกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรู

และคุณธรรมเปนพื้นฐาน



เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขัน้ปฏบิัติ

เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะตองเสรมิสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริต และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชสต ิปญญาในการ ดําเนนิชีวติ

4. ประมวลจรยิธรรมขององคการบรหิารสวนตําบลเขาสมงิ
๑. ประมวลจรยิธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร องคการบริหาร

สวนตําบลเขาสมงิ พ.ศ. ๒๕๕1
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิ
บาล  โดยจะตองยดึมั่นในมาตรฐานทางจรยิธรรมอันเปนคานยิมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

๑) ยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม
๒) การมจีติสํานกึที่ด ีซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
๔) การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มคีุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได
๘) การยดึมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
๙) การยดึมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคการ

๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการ
บรหิารสวนตําบลเขาสมงิพ.ศ. ๒๕๕1

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมอืง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมา-
ภบิาลโดยจะตองยดึมั่นในมาตรฐานทางจรยิธรรมอันเปนคานยิมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

๑) ยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม
๒) การมจีติสํานกึที่ด ีซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชน ทับซอน
๔) การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัติ



๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจรงิ
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยดึมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
๙) การยดึมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคการ

๓. ประมวลจรยิธรรมของขาราชการองคการบรหิารสวนตําบลเขาสมงิ พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทุกคน มีหนาที่ดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและ
ใหบรกิารแกประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล โดยจะตองยดึมั่นในคานยิมหลัก ๑o ประการดังนี้

๑) การยดึมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข
๒) ยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม
๓) การมจีติสํานกึที่ด ีซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชน ทับซอน
๕) การยนืหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจรงิ
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยดึมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน

5. ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมงิ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด

โดยมหีนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการดําเนนิการดานการเงนิ การคลังงบประมาณการพัสดุการ
จัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน
วางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะการศึกษาของทองถิ่นการบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากรรวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้นเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยา
ขาราชการองคการบรหิารสวนตําบลเขาสมงิ



องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิง เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและ
พนักงานจางใหมคีวามรับผิดชอบในการปฏบิัตหินาที่ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเช่ือถอืและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้

ขอ๑ความซื่อสัตยและรับผดิชอบ
๑.๑ปฏบิัตหินาที่ดวยความซื่อสัตยสุจรติ
๑.๒ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกดิประโยชนสูงสุดแก

ราชการ
๑.๓ปฏบิัตหินาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานงึถงึประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ
๑.๔รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกดิขอผิดพลาด
ขอ๒การมจิีตสํานึกมุงบริการและใหคําปรกึษา
๒.๑ใหบรกิารแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยางเทาเทยีม

กันดวยความเต็มใจ
๒.๒ใหคําปรกึษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองรวดเร็วและ

ครบถวน
ขอ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ปฏบิัตหินาที่โดยมุงประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงานเพื่อใหเกดิผลดีและเปน

ประโยชนตอสวนรวม
๓.๒ขยันอุทศิตนและมุงมั่นในการปฏบิัตหินาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ปฏบิัตหินาที่ดวยความสามัคคมีนี้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกจิของหนวยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ๔การปฏบิัตหินาที่อยางเปนธรรม
๔.๑ตัดสนิใจบนหลักการขอเท็จจรงิเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ไมมอีคตใินการปฏบิัตหินาที่
ขอ๕การดํารงชวีติตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง
๕.๑วางแผนการดํารงชีวติอยางมเีปาหมายพรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ใชจายอยางคุมคามเีหตุผลและไมฟุมเฟอยเกนิฐานะของตนเอง
๕.๓ปฏบิัตติามหลักศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลกิอบายมุข
ขอ๖การยดึมั่นและยนืหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ยดึมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนอืผลประโยชนสวนตน
๖.๒กลาหาญและยนืหยัดในสิ่งที่ถูกตอง



๖.๓ปฏบิัตตินตามหลักคุณธรรมจรยิธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดแีกเพื่อนขาราชการ
ขอ๗ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ

6. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมงิ
อนุสนธสิัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ได

กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น  สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติให
ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น  โดยทั่วไปใชยดึถอืปฏบิัตเิปนเครื่องกํากับความประพฤต ิดังนี้

๑. พงึดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏบิัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ เสยีสละ
และมคีวามรับผิดชอบ

๒. พงึปฏบิัตหินาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พงึใหบรกิารดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มอีัธยาศัยไมตร ีโดยยดึประโยชน

ของประชาชนเปนหลัก
๔. พงึปฏบิัตหินาที่โดยยดึผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พงึพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖. พงึมจีรรยาบรรณตอตนเอง
๗. พงึมจีรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘. พงึมจีรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙. พงึมจีรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

7. ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานในการตอตานการทุจรติคอรัปชั่น

เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชน
อยางใกลชิด  ซึ่งในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดคํานึงถึงความตองการและ
ประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก

องคการบรหิารสวนตําบลเขาสมงิ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปช่ันซึ่งเปน
ปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง  ทําให
ผลประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงมีเจตนารมณรวมกัน
ในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานใน
การตานการทุจรติคอรัปช่ัน  โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถอืปฏบิัต ิ ดังนี้

๑. ไมยักยอก  เบยีดบังเวลา  และทรัพยสนิราชการ



๒. ไมเรยีก  ไมรับ  ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓. ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรอืพวกพอง
๔. ปฏบิัตหินาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
๕. กลายนืหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปช่ัน
๗. รวมปกปอง  คุมครอง  ผูตอตานคอรรัปช่ัน
๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

ในคูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน  โดยมสีาระสําคัญเปนเปน ๓ บท  ไดแก

๑. บทที่ ๑ การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด

8. ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict  of  Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา  เชน “ผลประโยชนทับ

ซอน”  “ผลประโยชนขัดกัน”  “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคํา
เหลานี้ถอืเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม
จรยิธรรม  และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน
จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน  และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและได
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว  โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพยสินเทานั้น  แต
รวมถงึผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงนิหรอืทรัพยสนิมลีักษณะ ๗ ประการ  ดังนี้

๑. หาผลประโยชนใหตนเอง  คือ  การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง  เชน  ขาราชการใช
อํานาจหนาที่ใหบรษิัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ  หรอืฝากลูกหลานเขาทํางาน  เปนตน

๒. รับผลประโยชน  คอื  การรับสนิบนหรอืรับของขวัญ  เชน  เปนเจาพนักงานสรรพากร
แลวรับเงนิจากผูมาเสยีภาษ ี หรอืเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา  เปนตน

๓. ใชอทิธพิล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปน
คุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือ
คอมพวิเตอรราชการทํางานสวนตัว  เปนตน



๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน
เปนนักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมเีวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน  เปนตน

๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง  คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางาน
เดมิ  โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม  เชน  เอาความรู
ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจากเกษยีณ  เปนตน

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน

ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏบิัตงิานอยางเปนธรรม  โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมคีวามสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนติธิรรม (ประชาชน
ทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย  และตองไดรับการปฏิบัตอิยางเปนธรรม)



บทท่ี ๑
การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน

การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลาย
ประการ  ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ
๕ ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕ และ
ประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานยิมหลัก  ขอ ๓

สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนว
ทางการประยุกตใชเพื่อการบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมสีาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคอื

๑. การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน

การบรหิารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมดีังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี

ความสําคัญอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน

เสมอภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏบิัตทิี่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชน

สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงาน
และอาจนําไปสูการประพฤตมิชิอบในที่สุด

• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคอืตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี



• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ
มฉิะนัน้จะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏบิัตหินาที่ของหนวยงาน

• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนรวมถงึระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมคีวามสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น

• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรที่สงเสรมิการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน

• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง
มฉิะนัน้คนก็จะพยายามปกปด

• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจ
กรณนีี้เรยีกวามกีารใชหนาที่ในทางมชิอบหรอืแมแตการฉอราษฎรบังหลวง

• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจรติประพฤตมิชิอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอยีงไดงาย
- แสดงความยดึมั่นในหลักธรรมมาภบิาล
- ประชาชนเช่ือมั่นวาหนวยงานปฏบิัตหินาที่อยางเปนธรรมและไมมผีลประโยชนแอบแฝง

นยิามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอ

บุคคล/กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการ
งานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่
ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรอืเสยีประโยชนเมื่อนัน้ก็ถอืวามเีรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ

ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคอืที่เกี่ยวกับเงนิ (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงนิ
(non-pecuniary)

- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่
รับงานจากหนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลด
ของขวัญหรอืของที่แสดงน้ําใจไมตรอีื่นๆ

- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/
อคต/ิเลอืกที่รักมักที่ชังและมขีอสังเกตวาแมแตความเช่ือ/ความคดิเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้

•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ
ทัง้ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานัน้แตยังรวมถงึคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรกึษาอาสาสมัคร



•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชน
ของปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตใน
เบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย

- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมปีระสทิธภิาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมหีรอือาจจะมแีละจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมคีวามคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามผีลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลกีเลี่ยงการตัดสนิใจหรอืการทําหนาที่ที่มผีลประโยชนทับซอน
- หลกีเลี่ยงการกระทํา/กจิกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน
- หลกีเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรอืทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนทีไ่มสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรอืขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหา
ตําแหนงงานใหม
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคอื Organization for

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสาธารณะที่มผีลตอการปฏบิัตหินาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกดิขึ้นจรงิ (actual) มคีวามทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน

และสาธารณะเกดิขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็น

วาม ีแตจรงิๆอาจไมมกี็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสยีไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตอง
ประพฤตตินอยางมจีรยิธรรมเทานัน้แตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนัน้จรงิ

- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะ
ทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต

•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรอืผลประโยชนเบยีดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่
ในหนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถ
แยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความ



ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆให
ชัดเจน แตก็ยังมปีญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้น
ที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการ
ทําบทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนัน้ทําใหไดขอมลูภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความลําเอยีง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวา
มีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่

หลักเจาหนาที่ตองตัดสนิใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขต
หนาที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืน
ทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมี
จรยิธรรมดวย

• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตอง
อาศัยกระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอม
รับผิดมีวิธีการตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่ เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
ถอืเปนขัน้ตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําให
เจาหนาที่รวมมอืและสรางความเช่ือมั่นแกประชาชนผูรับบรกิารและผูมสีวนไดเสยี

• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหา
หรือจัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของ
เจาหนาที่และองคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบ
เรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี
เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลกีเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหาร
ก็ตองเปนแบบอยางดวย

• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวย
สนับสนุนการตัดสนิใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความ
ซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวธิกีารดังนี้



- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและ
การปฏบิัตริวมถงึการใชกฎเกณฑที่มใีนสภาพแวดลอมการทํางาน

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่
สบายใจในการเปดเผยและหารอืเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน

- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมี
ผูนําไปใชในทางที่ผิด

- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการ
พัฒนาในเรื่องตอไปนี้

- มาตรฐานในการสงเสรมิความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจรยิธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทัง้ภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของ

ตนเองที่จะตองทําตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวธิกีารกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอยีดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับ
การพัฒนาและการปฏบิัตติามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน

๑) ระบุวามผีลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกดิขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถงึกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศกึษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถงึในองคกร
๔) ดําเนนิการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความ

มุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ

• รายละเอยีดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน



- ขัน้ตอนแรกนี้คอื การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกดิขึ้นไดนัน้มปีระเภทใดบาง

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อ
ปองกันไมใหเกดิผลประโยชนทับซอนที่เกดิขึ้นจรงิและที่เห็น

- การมสีวนรวมของเจาหนาที่มสีวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและ
ทําใหเจาหนาที่รูสกึเปนเจาของและรวมมอืกับนโยบาย

- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้)
ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคน
อื่น/ กลุมอื่น

- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏสิัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการ
ใหบริการที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให
ความสนใจเปนพเิศษ

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ

ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน
ดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความ
รับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําใหผูบรหิารและเจาหนาที่สามารถ

- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็น
หรอืแบบเปนไปได)

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทกึกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ตดิตามประสทิธภิาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยาง

ตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่ ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน
เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผย
ผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบรหิารเองก็ตองรูวธิจัีดการผลประโยชนทับซอน



- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกดิขึ้นบอยในองคกร อะไรคอืจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอม
ตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน
การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลด
ขัน้ตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจโีอ และกจิกรรมทางการเมอืง เปนตน

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัว
และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวธิกีารปองกันปญหาที่จะเกดิขึ้นตอไป

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยู

ในตําแหนงระดับบรหิาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให
เจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจาก
เจาหนาที่มักจะคํานงึถงึสิ่งที่ผูบรหิารใหความสนใจ

- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะช้ีวาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับ
ซอนหรือไม (๒)ช่ังน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณา
วาอะไรคอืวธิทีี่ดทีี่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับ
และลักษณะของตําแหนงหนาทีข่องเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถงึลักษณะของผลประโยชนทับซอน

๕) สื่อสารกับผูมสีวนไดเสยี
- ประเด็นสําคัญคอื ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวา

จะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่
เกดิขึ้นก็เลวรายไมแพกัน

- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุด
เสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใช
อํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏบิัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบาง
องคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับ
หุนสวนและผูทําสัญญาดวย

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวน
รวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบาย
การจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับ
ซอนวธิเีหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวน



ไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการ
ตัดสนิใจทุกขัน้ตอนโปรงใสและตรวจสอบได

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดย

สอบถามขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความ
รวมมอืนอกจากนี้ยังอาจเรยีนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกร
มีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและ
มาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และ
ปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการให
คําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่
บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของ

เจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทําโดยมใิชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผย
การกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง
ทุจรติ หรอืพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและ
แมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความ
รับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิด
การทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือ
ภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการ
บรหิารภายในใชการไมได หรอืขาดประสทิธภิาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐใน

การสบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมหีลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปน
เรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคล
กับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกร
ภาครัฐ

บทท่ี ๒



การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่

ภาครัฐ ที่กระทําโดยมใิชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวพิากษวจิารณทางลบ ทําใหสูญเสยีความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสยีงาน

หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรง
หรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอ
สาธารณชนเปนทางเลอืกที่ดทีี่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชการไมไดหรอื
ขาดประสทิธภิาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศกึษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่อง
ยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ
สัญญาที่มตีอสวนรวม และกับความภักดตีอเพื่อนหรอืองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลัก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มี
ตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัย
สําคัญอีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปน
ขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส
มกีารเปดเผยการกระทําผิดพรอมทัง้การปกปองขอมูลที่รายงานใหเกดิความเช่ือมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจรงิเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่

ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทํา
ผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือ
พฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสีย
งานหลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรง
หรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอ



สาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได
หรอืขาดประสทิธภิาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐใน

การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปน
เรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มตีอสวนรวม และกับความภักดตีอเพื่อนหรอืองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ

คดโกงวา เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเช่ือมั่นวาถูกปกปด ตองมี
คําแนะนําแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับ
จรยิธรรมที่มแีนวโนมจะทําใหเกดิการกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม

รวมทั้งนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนํา
พฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานดวย

การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะ
มกีารดําเนนิการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร :
วธิทีี่ดทีี่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทาง

อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทัง้คนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคอื
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมกีารปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการ

ทางการบริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่ เปดเผย ควร
ประกอบดวย



- การประพฤตมิชิอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบรหิารที่เปนอคต ิหรอื (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของ

แผนดนิ
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย

ตอสิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู

คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผย
จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนอง
ตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที
(อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอ
หัวหนาผูบังคับบัญชาหรอืผูไดรับมอบหมาย และผูบรหิารระดับสูง หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมขององคกร

การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง

เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคอื
๑) การประพฤตมิชิอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบรกิารที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ

หรอืผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ

หรอืกระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ

สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของ
หนวยงานหรอืการเปดเผยเพื่อหลกีเลี่ยงการถูกลงโทษทางวนิัย

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมอืทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง



- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบรหิารและความรับผิดชอบ
• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยดืหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคด

โกงหรือการใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงาน
ไดนอกสถานที่ หรอืรายงานตอองคกรอสิระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดนิ

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏบัิติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการ

คุมครองอยางเช่ือมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/
กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครอง
พยาน และควรมกีารอบรมพเิศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสทิธภิาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดทีี่สุดคอื วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตอง

ขององคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก
การเสรมิสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการ
เปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง

การปกปองสทิธขิองบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมาก
หนวยงานจะตองพสิูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มกีารบรหิารกระบวนการอยางเทาเทยีมซึ่ง
จะทําใหเจาหนาที่เกดิความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พจิารณาไดจาก
- มเีจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรอืมเีครอืขายสนับสนุน
- มโีปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสบืสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรกึษาแนะนําหรอืการสนับสนุนทางจติใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน

สาธารณะ
- มเีครอืขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ

และหัวหนาสายงาน

•บทบาทสําคัญของการบรหิาร



ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขาราชการตอการรายงาน

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่อง
สําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของ
ขาราชการและผลที่เกดิขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ

ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเช่ือมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตอง
สงสัยในการเปดเผย ใหความเช่ือมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรง
ตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรอืทัง้หมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อ
ลดปฏกิริยิาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได

บทบาทอื่นๆคอื
- ลดความเครยีดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบรหิารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกดิจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมกีารตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม

เพื่อใหแนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยให

คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวน
ไดสวนเสยีและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพยีงไร

ผูบรหิารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตัง้แตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏบิัตอิยาง
เปนความลับ เช่ือมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผย
จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหาร
จะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรู
ไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรอืทําใหรับรูไดวา มอีทิธพิลตอการตรวจสอบ

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน



จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อ
ขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical
decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตอง
ไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการ
เปดเผยขอมูลรวมทัง้ทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน

• เปาหมายเพื่อการบรหิารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมี

นโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอ
สงสัยเกี่ยวกับการบรหิารที่ไมเปนธรรมหรอืการคดโกงและการทุจรติ

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดให
คําปรกึษาการเปดเผยพฤตกิรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมตีอผูเปดเผย

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาตแิละขนาดขององคกร

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติ

อยางเหมาะสมกับผูบรหิาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏบิัตหินาที่เปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ



บทท่ี ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและ

รับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรอืน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสนิหรอืประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

• เจตนารมณ
เนื่องจากความเช่ือถอืไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่

ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจาก
ผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเช่ือถือ
ไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้ง
กระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายน้ี
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ

บริการหรืออื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน
รายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ

ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตี
ราคาได

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง
การตอนรับใหที่พักการเดนิทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัล
บัตรลดราคาสนิคาหรอืบรกิารและเงนิเปนตน

ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวา
คนอื่นๆ

รายละเอยีดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพจิารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรอื
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏบิัติ



• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับ

หรอืไมรับของขวัญและหรอืผลประโยชนคอื
๑) เราควรรับหรอืไม
๒) เราควรรายงานการรับหรอืไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรอืไม

๑. เราควรรับหรอืไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือ

เปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรก็ตามมหีลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ

๑) ถาเปนการใหเงนิ ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขา
ขายการรับสนิบน

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนอืจากเงนินัน้สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสนิใจคอื
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการ

ปฏบิัตตินหรอืไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานใน

อนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปน

พเิศษเชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิอนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏบิัตติามนโยบายและหลักจรยิธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น

๒) การรับกอใหเกดิการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรอืไม หากการ
รับกอใหเกดิความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมอีทิธพิลตอการปฏบิัตหินาที่ราชการ หรอืกอใหเกดิขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤตโิดยมชิอบ

ไมวาของขวัญและหรอืผลประโยชนนัน้
จะมคีาเพยีงเล็กนอยก็ไมควรรับ

เพราะกอใหเกดิความรูสกึผูกพันหรอืพันธะกับผูให
และอาจกอใหเกดิความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน



การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกดิการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอรรัปช่ัน ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ
ควรกําหนดนโยบายดานน้ีอยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ
จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความ
เช่ือถือไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ
สมาชิกทัง้หมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มี
อาชีพรับขาราชการ

๒.เราตองรายงานหรอืไม

การรายงานการรับของขวัญและหรอืผลประโยชนตัดสนิจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับ
กับองคกรหรอืบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรอืรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ

หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการ
และเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆตองมกีารลงทะเบยีนรับอยางเปนทางการ

๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหว
และตองการความเช่ือถอืไววางใจเปนพเิศษ และหรอืกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้ง
จากระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึด
ใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมคีวามเที่ยงธรรมและจะไมถูกตัง้ขอสงสัย แมวา

หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชน
ใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการ
รายงานหรอืปฏเิสธที่จะรับของขวัญและหรอืผลประโยชนนัน้ๆ



หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควร
จะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดย
ตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)

แนวพจิารณาในการปฏบิัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินของ
องคกรไมวาจะมคีาราคาเทาใด

ของขวัญหรอืผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทยีบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบยีนไว

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท
และเจาหนาที่มคีวามจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐคนนัน้ๆรับทรัพยสนิดังกลาวหรอืไม

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ
เปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณา
อนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยาย
หนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดมิ ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญ
หรอืผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน
เดยีวกันกลุมเดยีวกันหรอืผูใหมคีวามสัมพันธกันหลายๆครัง้ เมื่อรวมกันทัง้ปมคีามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรอืผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรอืผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน
ตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตอง
รายงานของขวัญหรอืผลประโยชนแตละอยางนัน้

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ
(ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บดิเบอืนกอใหเกดิอคตใินการใหบริการของขาราชการหรอืเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก
ชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรอืผลประโยชนเมื่อมผูีมารับบรกิารควรปฏเิสธการรับ



เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่)
ตองปฏเิสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรอืไม
๑) ปกตสิามารถเก็บรักษาไวเองหากมคีาไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตอง

พจิารณาตัดสนิวาขาราชการหรอืเจาหนาที่ภาครัฐนัน้ๆจะเก็บไวเองไดหรอืไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน

ราชการพจิารณาตัดสนิวาจะใชประโยชนอยางไร

๔. การฝาฝนกฎน้ีมโีทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรมอาจถูกลงโทษตักเตอืน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการ
ฝาฝน

นอกจากนัน้หากการรับของขวัญหรอืผลประโยชนนัน้ๆ เขาขายการรับสนิบน ฉอฉล
ทุจรติ และสามารถพสิูจนไดวา ขาราชการและหรอืเจาหนาที่ภาครัฐนัน้ๆรับของขวัญหรอืผลประโยชนซึ่ง
มผีลตอความเปนธรรมกอใหเกดิผลประโยชนแกผูใหโดยมชิอบ หากถูกตัดสนิวาผิดจรงิผูมสีวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมสีวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย

• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามกีารปฏิบัติอยางมี

อคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชนตอภาครัฐและตอขาราชการ

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคอื
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน

นอยกวาความเปนจรงิ การตคีาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิด
วาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทํา
ดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจรยิธรรม

๒. การเพกิเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกดิขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและ

กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูให
ของขวัญและหรอืผลประโยชนโดยอทิธพิลของความชอบหรอืประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติ
ตอบแทนเกนิกวามาตรฐานที่กําหนด



ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจ
วาการรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรอืลดคุณคาการบรกิาร

นอกจากนัน้หากเกดิการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ
เจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสนิบน

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆ ถอืไดวาเปนความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับ
จะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรอืกับตนเอง”

“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัล

ผลประโยชนพเิศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉัน

มักเปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรใีหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้

แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมกีฎ ระเบยีบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนัน้ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ทานตองระลกึอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ

ถูกดําเนนิการทางวนิัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มชิอบ

สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ให

เขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปน
ผูเขารวมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัลนัน้ไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคดิวาเปนรางวัลท่ีตน
ชนะจากการเขารวมกจิกรรมการสัมมนา

ผูบังคับบัญชาตระหนักถงึความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสนิใจวาจะตองมี
การรายงานของรางวัลนัน้และลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาใน
การเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของ
หนวยงานท่ีจะตัดสนิใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลช้ินนี้

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเร่ืองผลประโยชน ในท่ีสุด
เจาหนาท่ีจงึถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม



โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสนิใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรอืผลประโยชน
กฎระเบยีบ : มกีฎระเบยีบหรอืนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรอื

ผลประโยชน
ความเปดเผย : มกีารเปดเผยตอสาธารณชนเพยีงใด
คุณคา : ของขวัญและหรอืผลประโยชนมคีาราคาเทาใด
หลักจรยิธรรม : มหีลักจรยิธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรอืไมและมอีะไรบาง
อัตลักษณ : ผูใหมอีัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคอือะไร

•บทสรุป
ความเช่ือถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปน

ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และ
ตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตให
รับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับ
เสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรอืผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการ
ทุจรติ และทําลายช่ือเสยีงของทานรวมทัง้ องคกรของทานเอง
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