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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและ
รับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจส งผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหา
ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทาง
คณะรัก ษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปอ งกั นและแกไ ข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไ ขปญ หาการทุจริตประพฤติ มิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลเขาสมิ ง ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ในการปฏิ บั ติ ง านและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือ
ไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการ
จัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวน
ตําบลเขาสมิง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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บทนํา
การมี ผลประโยชน ทั บ ซ อ น ถื อ เป น การทุ จ ริ ตคอร รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพระเป น การ
แสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลางและความเปนธรรมจนสงผล
กระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบัน
และสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพ
ใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกร
จนถึ ง ระดั บ สั ง คม ตั ว อย า งเช น การที่ เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ เรี ย กรั บ เงิ น หรื อ ผลประโยชน อื่ น ใดจาก
ผู ป ระกอบการ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นกั บ การอนุ มั ติ การออกใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การใด ๆ หรื อ
แลกเปลี่ ย นกั บ การละเว น การยกเว น หรื อ การจั ด การประมู ล ทรั พ ย สิ นของรั ฐ เพื่ อ ประโยชนข อง
เจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา
หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูก ารถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอน
ในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังกลาว และสงเสริมให
การปฏิบัติราชการมีความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามแนวทาง
เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งเชิงนโยบายของผูบริหารและการปฏิบัติราชการของบุคลากร
เพื่อมุงสูเปาหมายในการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน
2. หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้น
ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคม
ของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธแี ละพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังนี้
๑. หลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ การตรากฎหมาย กฎ ระเบี ย บข อ บั ง คั บ และกติ ก าต า งๆ ให
ทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือ
ปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต
ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓.หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานของ

องคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการ
สรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู
และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขา
มามีสวนรวมไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรือ
อื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเ กิดความสามัคคีและ
ความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตาม
หนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอ
ความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่
ผูรับบริการหรือประชาชนดวย
3. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตอง
เปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
การมี ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรู
และคุณธรรมเปนพื้นฐาน

เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
4. ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร องคการบริหาร
สวนตําบลเขาสมิง พ.ศ. ๒๕๕1
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิ
บาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นองคการ
บริหารสวนตําบลเขาสมิงพ.ศ. ๒๕๕1
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชน ทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ

๖) การให ข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง และไม บิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงทุกคน มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย เพื่อ รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือ ง อํ านวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑o ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชน ทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การให ข อ มู ล ข า วสารแก ป ระชาชนอย า งครบถ ว น ถู ก ต อ ง และไม บิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน
5. ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด
โดยมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการ
จัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน
วางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะการศึกษาของทองถิ่นการบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากรรวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้นเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่
อยางมีประสิท ธิภาพ ประสิท ธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมีขอ บังคับ วาดวยจรรยา
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง

องคก ารบริหารสว นตํ าบลเขาสมิง จึงไดกํ าหนดขอ บั งคั บ จรรยาขาราชการองคก าร
บริหารสวนตําบลเขาสมิง เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและ
พนักงานจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิ
ของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ๑ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ราชการ
๑.๓ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ
๑.๔รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ๒การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยางเทาเทียม
กันดวยความเต็มใจ
๒.๒ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองรวดเร็วและ
ครบถวน
ขอ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปน
ประโยชนตอสวนรวม
๓.๒ขยันอุทิศตนและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ๔การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๔.๑ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ๕การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ขอ๖การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
๖.๒กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง

๖.๓ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ๗ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
6. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ได
กําหนดมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรมของขาราชการ พนั ก งานสว นตํ าบล และพนั ก งานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการหรื อ พนั ก งานสว นทอ งถิ่น โดยมีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่อ ใชเ ป นหลั ก การและแนวทางปฏิบั ติใ ห
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
๗. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
7. ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชน
อยางใกลชิด ซึ่งในการดํ าเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงไดคํานึงถึงความตองการและ
ประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปน
ป ญ หาที่ ทํ าให เ กิ ด ผลกระทบและความเสี ย หายต อ พี่ น อ งประชาชนทั้ งทางอ อ มและทางตรง ทํ าให
ผลประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลเขาสมิงจึงมีเจตนารมณรวมกัน
ในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานใน
การตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

ในคูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เป นสากลพรอมขอเสนอแนะทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
8. ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับ
ซอน” “ผลประโยชนขั ดกั น” “ผลประโยชนขัดแยง ” หรือ “การขัด กันแหงผลประโยชน ” ถอ ยคํ า
เหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม
จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน
จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและได
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แต
รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใช
อํานาจหนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากร
แลวรับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปน
คุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใช ท รั พ ย สิ น ของทางราชการเพื่ อ ประโยชน ส ว นตน เช น การใช ร ถยนต หรื อ
คอมพิวเตอรราชการทํางานสวนตัว เปนตน

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรี บไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน
เปนนักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางาน
เดิม โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรู
ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชน
ทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริ ยธรรมในการป องกั นหาผลประโยชน ทั บซ อนในการปฏิ บั ติ ราชการหลาย
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 มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๓
สําหรั บ ในบทนี้จะไดส ะทอ นหลั ก การและแนวคิด ที่เ ป นสากลพรอมขอ เสนอแนะแนว
ทางการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี
ความสําคัญอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน
เสมอภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชน
สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงาน
และอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี

• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจ
กรณีนี้เรียกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

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

บุคคล/กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการ
งานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่
ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุ นตําแหนงในบริษัทที่
รับงานจากหนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลด
ของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชน
ของปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตใน
เบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนทไี่ มสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหา
ตําแหนงงานใหม
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็น
วามี แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตอง
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะ
ทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่
ในหนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถ
แยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความ

ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆให
ชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้น
ที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการ
ทําบทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวา
มี ห ลั ก การจั ด การแบบเดี ย วกั น นั่ น คื อ การตั ด สิ น ใจทํ า หน า ที่ ต อ งเป น กลางและกลไกการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่
หลักเจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขต
หนาที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืน
ทางการเมื อ งเผ า พั น ธุ ว งศ ต ระกู ล ฯลฯ ทั้ ง นี้ เ จ า หน า ที่ ไ ม เ พี ย งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเท า นั้ น แต ต อ งมี
จริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตอง
อาศัยกระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอม
รั บ ผิ ด มี วิ ธี ก ารต า งๆเช น จดทะเบี ย นผลประโยชน โ ยกย า ยเจ า หน า ที่ จ ากตํ า แหน ง ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
ผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําให
เจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหา
หรื อ จั ด การผลประโยชน ทั บ ซ อ น จะสะท อ นถึ ง ความยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและความเป น มื อ อาชี พ ของ
เจาหนาที่และองคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบ
เรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี
เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหาร
ก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สร างวั ฒนธรรมองค ก ร : ผูบ ริหารตอ งสรางสภาพแวดลอ มเชิงนโยบายที่ชว ย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความ
ซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและ
การปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่
สบายใจในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปอ งกั นไมใ หขอ มู ล เกี่ย วกั บ ผลประโยชนทั บ ซอ นที่เ จาหนาที่เ ปด เผย เพื่อ มิใ ห มี
ผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการ
พัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของ
ตนเองที่จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับ
การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความ
มุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ

• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อ
ปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและ
ทําใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน /เศรษฐกิจ (เชนหนี้)
ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับ
องคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคน
อื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการ
ใหบ ริก ารที่อุ ป สงคม ากกวาอุ ป ทาน การกระจายงบราชการ การปรั บ การลงโทษการใหเ งิน /สิ่งของ
สนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให
ความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอ นนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ
ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน
ดั ง นั้ น กฎเกณฑ เ กี่ ย วกั บ การจั ด การต อ งแยกให ชั ด ระหว า งความรั บ ผิ ด ชอบขององค ก รและความ
รับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็น
หรือแบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยาง
ต อ เนื่ อ งตั้ ง แต เ จ า หน า ที่ ใ นองค ก ร เอกชนที่ ม าทํ า สั ญ ญา อาสาสมั ค รหั ว หน า งานระดั บ สู ง และ
กรรมการบริ ห าร การให ค วามรู จ ะเริ่ ม ตั้ ง แต ก ารปฐมนิ เ ทศ และมี อ ย า งต อ เนื่ อ งในระหว า งทํ า งาน
เจาหนาที่ทุ ก คนควรสามารถเขาถึงนโยบายและข อ มู ล ที่จะชว ยใหพ วกเขาสามารถระบุ และเปด เผย
ผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน

- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอม
ตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน
การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลด
ขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตั ว
และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยู
ในตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให
เจ าหน าที่เป ดเผยผลประโยชนทั บซอน และให ความช วยเหลือแกไข ผู บริหารมี ความสํ าคั ญเนื่ องจาก
เจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับ
ซอนหรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณา
วาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับ
และลักษณะของตําแหนงหนาทีข่ องเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวา
จะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันข ามผลเสียที่
เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุด
เสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใช
อํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบาง
องคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับ
หุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวน
รวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบาย
การจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับ
ซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวน

ไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการ
ตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดย
สอบถามขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เ ปลี่ย นแปลง อีก ทั้งยังสรางความรูสึก เป นเจาของและความ
รวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกร
มี ค วามมุ ง มั่ น ในการจั ด การผลประโยชน ทั บ ซ อ นอี ก ด ว ย การทบทวนควรครอบคลุ ม จุ ด เสี่ ย งและ
มาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และ
ปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการให
คําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่
บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทํา
ในสิ่งที่ถูกตอง
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผู เ ป ด เผยเป น ผู ที่ ร ายงานข อ มู ล ที่ เ ป น จริ ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ มิ ช อบที่ ร า ยแรงของ
เจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผย
การกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและ
แมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความ
รับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิด
การทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือ
ภายนอกองคกรตอสาธารณชนเป นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐใน
การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปน
เรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคล
กับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือ องคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคก ร
ภาครัฐ

บทที่ ๒

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรง
หรื อเป นป ญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทํ าผิ ดภายในองคกรหรื อภายนอกองค กรต อ
สาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือ
ขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่อง
ยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ
สัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเป นธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุ คคลเป นคานิยมที่เป นหลั ก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มี
ตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัย
สําคัญอีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปน
ขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส
มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทํา
ผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือ
พฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสีย
งานหลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสมคื อเมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรง
หรือเป นป ญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทํ าผิดภายในองค กรหรือภายนอกองคกรต อ

สาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได
หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐใน
การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปน
เรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ
คดโกงวา เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมู ลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมี
คําแนะนําแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปดเผยการกระทํ าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม
รวมทั้งนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนํา
พฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานดวย
การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะ
มีการดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร :
วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติ การรายงานหรื อเป ดเผยการประพฤติมิ ชอบ จะใช การรายงานตามกระบวนการ
ทางการบริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องค ก รจริ ย ธรรมภายนอก การรายงานหรื อ เป ด เผยการประพฤติ มิ ช อบนั้ น ข อ มู ล ที่ เ ป ด เผย ควร
ประกอบดวย

- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของ
แผนดิน
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย
ตอสิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผย
จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนอง
ตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที
(อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอ
หัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ
หรือผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ
หรือกระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ
สื่ อ มวลชนการเป ด เผยที่ ก อ ให เ กิ ด คํ า ถามต อ ความเป น ธรรมของรั ฐ บาลการ เป ด เผยนโยบายของ
หนวยงานหรือการเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง

- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคด
โกงหรือการใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงาน
ไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการ
คุมครองอย างเชื่อ มั่ น ไดแ ละขอ มู ล บุ ค คลต อ งเก็ บ เป นความลั บ ปกติหนว ยงานตอ งพั ฒนานโยบาย/
กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครอง
พยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตอง
ขององคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก
การเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการ
เปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมาก
หนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่ง
จะทําใหเจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน

•บทบาทสําคัญของการบริหาร

ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่อง
สําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบ ริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของ
ขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตอ งไมคุกคามหรือ ทําใหผูเ ปดเผยผลประโยชนส าธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตอง
สงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรง
ตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อ
ลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม
เพื่อใหแนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจั ดการกั บบุ คคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยให
คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวน
ไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผย
จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหาร
จะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรู
ไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ทัศนคติท างบวกตอ การเปด เผยขอ มู ล โดยอธิบ ายวา ทํ าไม ตอ งเปด เผย และ อะไร จะเกิด ขึ้นเมื่อ
ขาราชการเปด เผยการกระทําผิด จัด ใหมีก ารฝกอบรม/พั ฒนา การตัด สินใจเชิงจริยธรรม (ethical
decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตอง
ไดรั บ การฝก อบรมทั ก ษะเฉพาะในการรั บ ขอ รอ งเรีย น การรายงานการเปด เผย และจั ด การกั บ การ
เปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนว ยงานควรสรางกลไกในการสนับ สนุ นและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอ มูล มี
นโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอ
สงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดให
คําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติ
อยางเหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและ
รับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ภาครั ฐว า จะต องตั ดสิ นใจและกระทํ าหน าที่ โดยยึ ดผลประโยชน สาธารณะเป นหลั ก ปราศจาก
ผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมี
อิทธิพลต อการตั ดสินใจและการกระทํ าหน าที่ ถือว าเป นการประพฤติมิ ชอบ ย อมทํ าลายความเชื่อถื อ
ไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้ง
กระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน
รายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตี
ราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง
การตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัล
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวา
คนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ

• เราจะจัดการอยางไร
การจะรั บของขวั ญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรั บ
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือ
เปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขา
ขายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุ ณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานใน
อนาคต
ถาทานทํ างานอยู ในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเป น
พิเศษเชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิ อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น
จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ
เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให
และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุ จ ริ ต คอรรั ป ชั่ น ในแต ล ะ ส ว นราชการควรกํ า หนดนโยบายการรั บ ของขวั ญ และ

ผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ
ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆ
จะต อ งกระทํ า ด ว ยความเป น กลาง ปราศจากการมี ส ว นได ส ว นเสี ย ในการให บ ริ ก าร และปกป อ ง
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความ
เชื่อ ถือ ไวว างใจที่ป ระชาสั ง คมมีตอ ภาครั ฐ และทํ าใหเ กิ ด ความไมเ ป น ธรรมในสั งคมประการสํ าคั ญ
สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครั ฐ มีพั นธะผู ก พั นที่จะตอ งปฏิ บั ติงานอยางเป นธรรมโดยกระทํ าและแสดงออกโดยยึ ด
มาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มี
อาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให -รับ
กับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการ
และเจาหนาที่ภาครั ฐสามารถจั ดการเรื่องนี้ไ ดอ ยางเหมาะสม การรายงานการรับ ของขวัญ และหรือ
ผลประโยชนใดๆตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหว
และตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้ง
จากระดั บ องคก ร และระดั บบุ คคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจั ดซื้อจั ด จาง การใหใบอนุญ าต/ยึด
ใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชน
ใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการ
รายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควร
จะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดย
ตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินของ
องคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวัญ หรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทีย บกับ ราคาตลาดมีคาเกิ น ๓,๐๐๐ บาท ตอง
รายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท
และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ
เปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณา
อนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยาย
หนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญ
หรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ
ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน
เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน
ตางกลุมเพื่อ เป นการขอบคุ ณ ในการใหบ ริก ารที่ดี แตเ มื่อ รวมกั น แลว มีคา มากกวาสามพั นบาทตอ ง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน ใ ดๆ ที่ ไ ด รั บ เพื่ อ เป น การขอบคุ ณ จากผู รั บ บริ ก าร
(ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก
ชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได

(ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่)

ตองปฏิเสธไมรับไมวา จะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตอง
พิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการ
ฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมี
อคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนตอภาครัฐและตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน
นอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิด
วาของขวั ญ และหรือ ผลประโยชนนั้นๆมีค าต่ํ ากวาที่ เ ป นจริง เพื่อ หลีก เลี่ย งการรายงาน การกระทํ า
ดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
การรับ ของขวัญ และหรื อผลประโยชน ใ ดๆ อาจทําให ติด เปน นิสัย อย างรวดเร็ว และ
กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ
ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูให
ของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติ
ตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจ
วาการรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ
เจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุ ผ ลเพื่ อ บิ ด เบื อ นความจริ ง มี แ นวโน ม ที่ เ ป น ไปได ม ากที่ เ ราจะรั บ
ของขวั ญ และผลประโยชน โ ดยเฉพาะสิ่ ง ที่ ถู ก ใจเรา บุ ค คลอาจสงสั ย ว า การรั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปนความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับ
จะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉัน
มักเปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้
แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ
ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ

สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ให
เขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปน
ผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตน
ชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาใน
การเข าร วมสัม มนาเปน เพราะไดรั บการสนั บสนุนจากหน วยงาน ดัง นั้น เป นความชอบธรรมของ
หนวยงานที่จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุ ด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ
: ผูใ หมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
•บทสรุป
ความเชื่ อ ถื อ ไว ว างใจ และจริ ย ธรรมเป น รากฐานของการบริ ห ารภาครั ฐ ที่ ดี เมื่ อ ท า นเป น
ขาราชการและหรือ เจาหนาที่ภาครั ฐไมวาจะสังกัด หนวยงานใด ทานถูกคาดหวั งใหปฏิบัติหนาที่และ
ตั ด สิ น ใจโดยปราศจากอคติ ท า นถู ก คาดหวั ง ไม ใ ห แ สวงหารางวั ล หรื อ ผลประโยชน ใ นรู ป แบบใดๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตให
รับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับ
เสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการ
ทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง
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