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-1เกริ่นนํา
การมี ผ ลประโยชนทั บซอน ถื อเปนการทุ จริ ต คอรรั ปชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
ส(วนบุคคลโดยการละเมิดต(อกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหน(งหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนส(งผลกระทบต(อประโยชนสาธารณะของส(วนรวม และทําใหผล
ประโยชนหลักขององคกร หน(วยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยู(ในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณค(าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต(ระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอย(างเช(น การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก
ผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละ
เวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปน
ตน
อย(างไรก็ตาม ท(ามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไม(เจตนา หรือไม(มีความรู
ในเรื่องดังกล(าวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสู(การถูกกล(าวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชนส(วนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปJญหาทางการบริหารภาครัฐในปJจจุบันที่เปนบ(อเกิดของปJญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปJญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคต(อการพัฒนา
ประเทศ
เทศบาลตําบลเนินฆอไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ
จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางค( า นิ ย มหลั กของคนไทย ตามนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห( ง ชาติ (คสช.)เพื่ อ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีค(านิยมไทย ๑๒ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญSูต(อพ(อแม( ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝVหาความรู หมั่นศึกษาเล(าเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ(
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยู(โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งร(างกายและจิตใจ ไม(ยอมแพต(ออํานาจฝVายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของส(วนรวมมากกว(าผลประโยชนส(วนตน

-2หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว(า “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไม(ใช(
แนวความคิดใหม(ที่เกิดขึ้นในสังคม แต(เปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยู(ร(วมกันเปนสังคมของมวลมนุษย
เปนพันๆปe ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยู(ร(วมกันในบานเมืองและสังคมอย(างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน
และคลี่คลายปJญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องค%ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองค%ประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาต(างๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติร(วมกันอย(างเสมอภาคและ
เปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางค(านิยมที่
ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก( ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓.หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปfดเผยขอมูลข(าวสารอย(างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปร(งใส มีการ
เปfดเผยขอมูลข(าวสารหรือเปfดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลข(าวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และช(วยใหการทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีส(วนร(วมรับรู และร(วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปfดโอกาสใหประชาชนมีช(องทางในการเขามามีส(วนร(วมไดแก( การ
แจงความเห็น การไต(สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช(วยใหเกิดความสามัคคีและความร(วมมือกันระหว(างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อย(างดียิ่ง
โดยมุ(งใหบริการแก(ผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกต(างๆ มีความรับผิดชอบต(อความบกพร(องในหนาที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู( และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันท(วงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักว(ามีทรัพยากรค(อนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมค(า ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุ(งหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชน
ดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยู(หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก( พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว(า ๒๕ ปe ตั้งแต(ก(อนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยู(ไดอย(างมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงต(าง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม(นอยเกินไปและไม(มากเกิน โดยไม(เบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เช(น การผลิตและการบริโภคที่อยู(ในระดับพอประมาณ

-3ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอย(างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปJจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว(าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย(างรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ต(าง ๆ ที่คาดว(าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตั ด สิ น ใจและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต( า ง ๆ ใหอยู( ในระดั บ พอเพี ย ง ตองอาศั ย ทั้ ง ความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการต(างๆ ที่เกี่ยวของ อย(างรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหล(านั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปJญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป;นคานิยมหลัก ดังเชน
๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝ>ายบริหาร เทศบาลตําบลเนินฆอ พ.ศ.
๒๕๕3
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
ส(วนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึด
มั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนค(านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชนส(วนตน และไม(มีผลประโยชนทับ
ซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแก(ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม(เลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลข(าวสารแก(ประชาชนอย(างครบถวน ถูกตอง และไม(บิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร(งใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝ>ายสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลเนินฆอ
พ.ศ. ๒๕๕3
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
ส(วนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนค(านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชนส(วนตน และไม(มีผลประโยชน ทับ
ซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย

-4๕) การใหบริการแก(ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม(เลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลข(าวสารแก(ประชาชนอย(างครบถวน ถูกตอง และไม(บิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร(งใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลตําบลเนินฆอ พ.ศ. ๒๕๕3
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลเนินฆอ ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชนส(วนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก(ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในค(านิยมหลัก ๑o ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว(าประโยชนส(วนตน และไม(มีผลประโยชน ทับ
ซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแก(ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม(เลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลข(าวสารแก(ประชาชนอย(างครบถวน ถูกตอง และไม(บิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุ(งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร(งใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี ร(วมกัน พัฒนาชุมชน
ใหน(าอยู(คู(คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปJจจุบัน
ขอบังคับเทศบาลตําบลเนินฆอ วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลเนินฆอ
เทศบาลตําบลเนินฆอ ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นการดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะ
การศึ กษาของทองถิ่ น การบริ ห ารงานบุ คคลและพั ฒ นาบุ คลากรรวมทั้ งส( งเสริ มใหประชาชนไดมี ส( ว นร( ว มในการ
บริ ห ารงานและตรวจสอบการดํ า เนิ น งานขององคกรปกครองส( ว นทองถิ่ น ฉะนั้ น เพื่ อเปนการสรางจิ ต สํ า นึ กของ
ขาราชการใหสามารถปฏิบั ติ หนาที่อย(า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผ ลมี ความโปร( งใสและเปนธรรมจึ งสมควรใหมี
ขอบังคับว(าดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลเนินฆอ
เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลเนินฆอ เพื่อเปนกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ๑ความซื่อสัตย%และรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอย(างประหยัดและโปร(งใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก(ราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อย(างเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ
๑.๔ รับผิดชอบต(อผลการกระทําของตนเองและมุ(งมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด

-5ขอ๒การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแก(ส(วนราชการองคกรปกครองส(วนทองถิ่นและประชาชนอย(างเท(าเทียมกันดวยความ
เต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแก(องคกรปกครองส(วนทองถิ่นไดอย(างถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ปฏิบัติหนาที่โดยมุ(งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนต(อ
ส(วนรวม
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุ(งมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปlาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกิจของหน(วยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอย(างต(อเนื่อง
ขอ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเป;นธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ ไม(มีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑วางแผนการดํารงชีวิตอย(างมีเปlาหมายพรอมที่จะเผชิญต(อการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ใชจ(ายอย(างคุมค(ามีเหตุผลและไม(ฟุVมเฟnอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ขอ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนส(วนรวมเหนือผลประโยชนส(วนตน
๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอย(างที่ดีแก(เพื่อนขาราชการ
ขอ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปfดเผยขอมูลข(าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต(อผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลเนินฆอ
อนุส นธิ สัญ ญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส(ว นทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกํา หนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางขององคกรปกครองส(วนทองถิ่น
ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานส(วนทองถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานส(วนทองถิ่น โดยทั่วไปใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยู(ในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อย(างเปfดเผย โปร(งใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย(างคุมค(า
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยู(เสมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณต(อตนเอง
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๘. พึงมีจรรยาบรรณต(อผูบังคับบัญชา ผูอยู(ใตบังคับบัญชาและผูร(วมงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณต(อประชาชนและสังคม
ประกาศเจตนารมณ%เทศบาลตําบลเนินฆอเป;นหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยเทศบาลตําบลเนินฆอ เปนหน(วยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอย(างใกลชิด ซึ่งใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลเนินฆอ ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
เทศบาลตําบลเนินฆอ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปJญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปJญหาที่ทําใหเกิดผล
กระทบและความเสียหายต(อพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไม(ตกถึงมือประชาชนอย(าง
แทจริง เทศบาลตําบลเนินฆอ จึงมีเจตนารมณร(วมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปร(งใส เปนธรรม และสามารถ
ตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหน(วยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไม(ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
๒. ไม(เรียก ไม(รับ ไม(เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓. ไม(ใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
๔. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปร(งใส เสมอภาค
๕. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖. เปfดเผยต(อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
๗. ร(วมปกปlอง คุมครอง ผูต(อตานคอรรัปชั่น
๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส(วน
ในคู(มือเล(มนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพื่อ
การปlองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก(
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปfดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชน%ทับซอน
คําว(า Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เช(น “ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแห(งผลประโยชน” ถอยคําเหล(านี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดต(อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหว(าง
ผลประโยชนส( วนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผ ลต( อการปฏิบั ติห นาที่ ของเจาหนาที่ของรั ฐ กล(าวทั้งเปน
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนส(วนตนอยู(และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อให
เกิดประโยชนส(วนตัว โดยก(อใหเกิดผลเสียต(อผลประโยชนส(วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม(จํากัดอยู(ในรูปแบบของ
ตัวเงิน หรือทรัพยสินเท(านั้น แต(รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไม(ใช(ในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ
ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เช(น ขาราชการใชอํานาจหนาที่
ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช(น เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
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ใดฝVายหนึ่งอย(างไม(เปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนส(วนตน เช(น การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทํางานส(วนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เช(น รูว(าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล(าวดัก
หนาไวก(อน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก( การเปfดบริษัททําธุรกิจซอนกับหน(วยงานที่ตนเองทํางานอยู( เช(น เปนนักบัญชี
แต(รับงานส(วนตัวจนไม(มีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหน(วยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน(ง คื อการไปทํา งานใหกับผูอื่ นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไม(เปนธรรม เช(น เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช(วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน%ทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอย(างเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงต(อหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอย(างเปนธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชน%ทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชน%ทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชนส(วนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปJญหาทางการบริหารภาครัฐในปJจจุบันที่เปนบ(อเกิดของปJญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปJญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคต(อการพัฒนา
ประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการปlองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝVายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส(วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนค(านิยมหลัก ขอ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมื องทองถิ่ น ฝV า ยสภาทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกํ า หนดมาตรฐานจริ ย ธรรม หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส(วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนค(านิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการ
บริหารส(วนตําบลตะเคียนไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส(วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนค(านิยมหลัก ขอ ๓
สํ า หรั บ ในบทนี้ จ ะไดสะทอนหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญ(คือ
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๒. การเปfดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชน%ทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอย(างเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ
อันดับตน
• ความซื่อตรงต(อหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไม(จัดการผลประโยชนทับซอนอย(างมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ใหความสําคัญกับประโยชนส(วนตนหรือของคนบางกลุ(มแทนซึ่งจะมีผลต(อการปฏิบัติงานและอาจนําไปสู(การประพฤติ
มิชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทั บ ซอนไม( ไ ดผิ ด ในตั ว มั น เองเนื่ องจากเจาหนาที่ ก็ มี ชี วิ ต ส( ว นตนมี บ างครั้ ง ที่
ผลประโยชนส(วนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แต(ประเด็นคือตองเปfดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หน(วยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอย(างโปร(งใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต(อการปฏิบัติหนาที่ของหน(วยงาน
• ปJจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกว(าเดิม เนื่องจากมีการร(วมมือระหว(างภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว(างหน(วยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หน(วยงานควรตระหนักว(าผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรที่ส(งเสริมการระบุและเปfดเผยผลประโยชนทับซอน
• หน(วยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่ว(าผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปfด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ต(อเมื่อมีอิทธิพลต(อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว(ามี
การใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแต(การฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแก(หน(วยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกล(าวหาเรื่องความลําเอียงไดง(าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว(าหน(วยงานปฏิบัติหนาที่อย(างเปนธรรมและไม(มีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพท%และแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลต(อบุคคล/กลุ(มไม(
ว(าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนส(วนตน” ไม(ไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่
แต(รวมถึงคนที่ติดต(อสัมพันธดวยเช(นเพื่อนญาติคู(แข(งศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหล(านี้ไดหรือเสียประโยชน
เมื่อนั้นก็ถือว(ามีเรื่องผลประโยชนส(วนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนส(วนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม(เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนส(วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม(ไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเท(านั้น แต(ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปlองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู(แลว เช(นที่ดินหุนตําแหน(งในบริษัทที่รับงานจากหน(วยงาน
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แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไม(เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหว(างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช(นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู(ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมี
ขอสังเกตว(าแมแต(ความเชื่อ/ความคิดเห็นส(วนตัวก็จัดอยู(ในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแก(ประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหล(านี้ไม(จํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศเท(านั้นแต(ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเช(นที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไม(ใช(ผลรวมของผลประโยชนของปJจเจก
บุคคลและไม(ใช(ผลประโยชนของกลุ(มคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไม(ใช(เรื่องง(ายแต(ในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐ
สามารถใหความสําคัญอันดับตนแก(สิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อย(างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย(างมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแก(ผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังว(าเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนส(วนตนจะมามีผลต(อความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส(วนตนที่อาจทําใหคนเห็นว(าไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหน(งหนาที่หรือทรัพยากรของหน(วยงานเพื่อประโยชนส(วนตน
- ปlองกันขอครหาว(าไดรับผลประโยชนที่ไม(สมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไม(ใชประโยชนจากตําแหน(งหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยู(ในตําแหน(งขณะที่ไปหา
ตําแหน(งงานใหม(
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว(าเปนความทับซอนระหว(างผลประโยชนส(วนตน
และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลต(อการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชน%ทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหว(างผลประโยชนส(วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นว(ามี แต(
จริงๆอาจไม(มีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อย(างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม(นอยกว(า
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงว(าเจาหนาที่ไม(เพียงแต(จะตองประพฤติตนอย(างมีจริยธรรม
เท(านั้นแต(ตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยว(าไม(ไดรับประโยชนเช(นนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนส(วนตนที่มีในปJจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท

-9- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกว(าหนึ่ง เช(น เปนเจาหนาที่ในหน(วยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหน(วยงานดวย ปJญหาจะเกิดเมื่อไม(สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง
สองออกจากกั น ได อาจทํ าใหทํ า งานไม( มีป ระสิ ทธิ ภ าพหรื อแมกระทั่ ง เกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อผิ ด กฎหมาย ปกติ
หน(วยงานมักมีกลไกปlองกันปJญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ต(างๆใหชัดเจน แต(ก็ยังมีปJญหาไดโดยเฉพาะอย(างยิ่งใน
หน(วยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเท(านั้นที่สามารถทํางานบางอย(างที่คนอื่นๆทําไม(ได คนส(วนใหญ(ไม(
ค(อยห(วงปJญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม(มีเรื่องผลประโยชนส(วนตนมาเกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกว(าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหน(วยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอย(างที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแก(การทําบทบาทหนาที่ใหแก(อีก
หน(วยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต(อคนบางกลุ(ม ควร
ถือว(าหนาที่ทับซอนเปนปJญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะว(ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน%ทับซอน
• ปกปEองผลประโยชน%สาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่
ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผา ไม(ใหผลประโยชนส(วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส(วนบุคคลปฏิบัติต(อแต(ละบุคคล
อย(างเปนกลาง ไม(มีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ(าพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไม(
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท(านั้นแต(ตองมีจริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปfดเผยและจัดการที่โปร(งใส นั่นคือเปfดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการต(างๆเช(นจด
ทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหน(งที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปfดเผยผลประโยชนส(วน
ตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลต(อการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใช
กระบวนการอย(างเปfดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่ร(วมมือและสรางความเชื่อมั่นแก(ประชาชนผูรับบริการและผูมีส(วน
ไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเป;นแบบอยาง : การแกปJญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการ
ตองอาศั ย ขอมู ล นํ า เขาจากทุ ก ระดั บในองคกรฝV า ยบริ ห ารตองรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสรางระบบและนโยบายและ
เจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องส(วนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเท(าที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอย(างดวย
• สรางวัฒนธรรมองค%ก ร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ช(วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแห(งความซื่อตรงต(อหนาที่ซึ่งตอง
อาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝ€กอบรมเจาหนาที่เพื่อส(งเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- ส(งเสริมใหมีการสื่อสารอย(างเปfดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปfดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปlองกันไม(ใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปfดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีส(วนร(วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต(อไปนี้

-10- มาตรฐานในการส(งเสริมความซื่อตรงต(อหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือว(าเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชน%ทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไม(จํากัดอยู(กับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุว(ามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปJญหา
๓) ใหการศึกษาแก(เจาหนาที่และผูบริหารระดับต(างๆรวมถึงเผยแพร(นโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอย(าง
๕) สื่อสารใหผูมีส(วนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุ(งมั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว(าในการทํางานของหน(วยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงต(อการเกิดผลประโยชน
ทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปlาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูว(าอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปlองกันไม(ให
เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส(วนร(วมของเจาหนาที่มีส(วนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและร(วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย(างของผลประโยชนส(วนตน เช(น ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช(นหนี้) ธุรกิจส(วนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธส(วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพ
การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแข(งขันกับคนอื่น/ กลุ(มอื่น
- ตัวอย(างของจุดเสี่ยงเช(นการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงคมากกว(า
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนช(วยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอ
พิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุ ผ ลประโยชนทับ ซอนนี้ ต องพิ จ ารณานิ ยามและขอกํา หนดทางกฎหมายที่ เ กี่ย วของ
ประกอบดวย

-11๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแต(ละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหว(างความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําให
ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดว(าเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ
เปนไปได)
- เปfดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธต(างๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอย(างต(อเนื่องตั้งแต(
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม
ตั้งแต(การปฐมนิเทศ และมีอย(างต(อเนื่องในระหว(างทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะ
ช(วยใหพวกเขาสามารถระบุและเปfดเผยผลประโยชนทับซอน ส(วนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับ
ซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจว(าอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทับซอนใดเกิดขึ้นบ(อยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต(างของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหน(งหนาที่ต(างกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอย(างที่ชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เ ปนจุ ดเสี่ย งมากๆ เช(น การติดต( อ การร(ว มทํา งานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ ภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสั มพันธกับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใส(ของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส(วนอย(างสําคัญในการช(วยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใส(จะช(วยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปlองกันปJญหาที่จะเกิดขึ้นต(อไป
๔) ดําเนินการเป>นแบบอยาง
- การจั ดการผลประโยชนทับซอนที่ มีประสิทธิ ภาพ จํา เปนตองอาศัยความทุ(มเทของผูที่อยู(ใน
ตําแหน(งระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย(างแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่
เปfดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความช(วยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่
ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาว(ามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว(าหน(วยงานมีปJญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม( (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนส(วนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาว(าอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปJจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหน(งหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีส(วนไดเสีย เนื่องจากไม(ว(าจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีส(วนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไม(แพกัน

-12- การทํ างานกับองคกรภายนอกไม(ว(า เปนเอ็นจี โอหรื อภาคธุรกิ จ องคกรตองระบุจุ ดเสี่ย งของ
ผลประโยชนทับซอนก(อน และพัฒ นาวิธีปlองกัน ไม(ว(าเปนเรื่องขอมูลภายใน หรื อโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่ อ
ผลประโยชน และตองแจงแก(องคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไม(
ปฏิบัติตามนโยบาย เช(น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนส(วนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีต(างๆ เช(นใหมีส(วนร(วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร(วมกันพัฒนากลไกปlองกันแกไขปJญหา ขอรับฟJงความเห็นต(อร(างนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน ร( วมทบทวนและปรั บปรุ งกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทั บ ซอนวิ ธี เ หล( า นี้ จ ะทําใหไดนโยบายที่
สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความร(วมมือจากผูมีส(วนไดเสียทั้งนี้ในการร(วมกันจัดการผลประโยชนทับ
ซอนกับผูมีส(วนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร(งใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีส(วนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองต(อสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความร(วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ
การแสวงหาการเรียนรูเช(นนี้ยังเปนการสื่อสารว(าองคกรมีความมุ(งมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก(เจาหนาที่ผู
ปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช(วยพัฒนาทักษะและ
การใหคําปรึกษาแก(เจาหนาที่การเปfดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร(อง/
อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
• ผูเปHดเผยผลประโยชน% :
ผูเปfดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใช(เพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหน(วยงานขาดการสนับสนุนผูเปfดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย( องชมเชยเจาหนาที่ ที่เ ปf ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต(สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปlองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใชหลักแห(งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแก(สาธารณชน การ
เปfดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปJญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรต(อสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช(องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไม(ได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปHดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบว(า แมจะมีการสนับสนุน มีช(องทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต(มีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปfดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปJญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหว(างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต(อส(วนรวม และกับ
ความภักดีต(อเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
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บทที่ ๒
การเปHดเผยผลประโยชน%สาธารณะ
การเปHดเผยผลประโยชน%สาธารณะ
• ผูเปHดเผยผลประโยชน% :
ผูเปfดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใช(เพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหน(วยงานขาดการสนับสนุนผูเปfดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย( องชมเชยเจาหนาที่ ที่เ ปf ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต(สูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปlองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแห(งความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแก(สาธารณชน การเปfดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปน
ปJญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรต(อสาธารณชนเปนทางเลือก
ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช(องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไม(ไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปHดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบว(า แมจะมีการสนับสนุนมีช(องทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต(มีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปfดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปJญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหว(างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต(อส(วนรวม และกับ
ความภักดีต(อเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงส(วนบุคคลเปนค(านิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต(ในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีต(อกลุ(มคนและ
สังคมที่ใหความสําคัญว(า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต(อเพื่อนไม(ไดในยามจําเปนปJจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให
บุคคลไม(กลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปfดเผยและผูเปfดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปlอง
แต(ในทางปฏิบัติผูเปfดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปfดเผยควรจะ
เปนเรื่องพื้นฐานง(ายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอย(างโปร(งใส มีการเปfดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปlองขอมูลที่
รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปHดเผยผลประโยชน% :
ผูเปfดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใช(เพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหน(วยงานขาดการสนับสนุนผูเปfดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย( องชมเชยเจาหนาที่ ที่เ ปf ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต(สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปlองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใชหลักแห(งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแก(สาธารณชน การ
เปfดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปJญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรต(อสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช(องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไม(ไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปHดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบว(า แมจะมีการสนับสนุน มีช(องทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต(มีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปfดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปJญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหว(างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต(อส(วนรวม และกับ
ความภักดีต(อเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
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• การสงสาสน%ขององค%กร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปfดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว(า
เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปfดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นว(าถูกปกปfด ตองมีคําแนะนําแก(เจาหนาที่ว(า
จะบริหารข(าวสารขอมูลอย(างไร และจะจัดการอย(างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิด
การกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปfดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติ
และไม(ยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย
การเปfดเผยการกระทําผิด เพื่อปlองกันการละเมิดหลั กคุณธรรม ตองมี กลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปfดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายต(างๆ นั้นตองอธิบายไดดวยว(าจะมีการดําเนินการ
อย(างไร และองคกรตองแน(ใจว(าการเปfดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอย(างเต็มที่

• องค%กรควรจะทําอยางไร :
วิธีที่ดีที่สุด หน(วยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปfดเผยการกระทําผิดจัดช(องทางอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปfดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปlองผูเปfดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปfดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแน(ใจว(าการเปfดเผยจะไดรับการจัดการอย(างเหมาะสม
- เพื่อใหแน(ใจว(าจะตองมีการปกปlองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปfดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเปนช(องทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุ(มบุคคลต(างๆ เช(น หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เช(น
กลุ(มงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปfดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปfดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเล(อ หรือการบริการที่ไม(เหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผ(นดิน
- การกระทํา ที่เ ปนเหตุ ใหเปนอัน ตรายต(ออนามัย สาธารณะ ความปลอดภัย หรืออั นตรายต( อ
สิ่งแวดลอม
ส(วนกระบวนการจะแยกต(างหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เช(น ในกรณีการขู(คุกคาม
หรื อการดู ห มิ่น เหยี ย ดหยามกั น ในที่ ทํางาน องคกรควรกํ า หนดกระบวนการเปf ด เผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอย(างชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว(าเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปfดเผยจะตองทํา
อย(างไร เพื่อใหแน(ใจว(าหน(วยงานจะสนับสนุนและปกปlอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองต(อการเปfดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหน(วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย(างเช(น ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อย(างเปนสัญชาติญาณ) ว(า
เมื่อเกิดขอสงสัยว(าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีต(อหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปfดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปfดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หน(วยงานจะสนับสนุนและคุมครอง

-15เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปfดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ(มคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปล(า
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายต(อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบต(อสิ่งแวดลอม
การเปfดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม(ไดรับการคุมครอง เช(น การเปfดเผยต(อสื่อมวลชน
การเปfดเผยที่ก(อใหเกิดคําถามต(อความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปfดเผยนโยบายของหน(วยงานหรือการเปfดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปfดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปfดเผย
- การเปfดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอย(างไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปfดเผย
- เปfดเผยต(อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปfดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปlอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปfดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ใหบริการที่ไม(เปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ(น เช(น การรายงานต(อผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานต(อองคกรอิสระ
เช(น ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผ(นดิน

• การผลักดันใหเป;นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หน(วยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปfดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอย(าง
เชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหน(วยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนํา
ต(อผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปlองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก(หัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปfดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร
องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปlองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปfดเผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปlองพยานและภาวะผูนําต(อความสําคัญในการเปfดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการ
เปfดเผยอย(างแข็งแกร(ง
การปกปlองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปfดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหน(วยงานจะตอง
พิสูจนใหไดว(าจะใหการดูแลอย(างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย(างเท(าเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิดความ
เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน

-16• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข(ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปlองคุมครอง
- ใหการฝ€กอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก(เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแก(ผูเปfดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือข(ายสนับสนุนอย(างไม(เปนทางการผ(านการพบปะ สนทนากับผูเปfดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับล(างมีบทบาทสําคัญต(อกระบวนการเปfดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ช(วยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นว(าไม(เปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปfดเผย
ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต(อผลที่ จะเกิ ดต( อที มงาน บทบาทสํ าคั ญที่ สุด ที่ไดจากการวิจั ย คือการปรับ เปลี่ย นทั ศนคติของขาราชการต(อการ
รายงาน
สัมพันธภาพระหว(างเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากใน
การสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบต(างๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไม(คุกคามหรือทําใหผูเปfดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปlองและรักษาความเชื่อมั่นใหแก(บุคคลที่เปfดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปfดเผย ใหความ
เชื่อมั่นว(าขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปJจจัยที่สําคัญต(อการลดแรงต(อตาน หากสิ่งที่เปfดเผยบางส(วนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปlองกันผูต(อตานเท(าที่จะทําได
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปfดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก(ผูเปfดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปfดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแก(ลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย(างใกลชิดร(วมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ(มงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแน(ใจว(า
ไดรับการสนับสนุนและปlองกันพยานที่ดี
- ปกปlองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปfดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับต(อทุกฝVายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ต(อตานการเปfดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา
ลูกนองไม(ใหทําผิดและตื่นตัวต(อการรับรูต(อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูล
อย(างระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอย(างยุติธรรม เปนกลาง ไม(เขาไปมีส(วนไดส(วนเสียและตรงไปตรงมาไม(ว(าจะยาก
เพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปfดเผยมั่นใจตั้งแต(แรกในขณะรายงานว(าจะไดรับการปฏิบัติอย(าง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปfด เผยและผลที่ เกิดจากการเปfดเผยขอมูล ที่ไดรั บจากผูเปfดเผยจะตองเปน
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไม(ใหการ
กระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวก(าย มีอิทธิพลต(อการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดว(าทําเพื่อประโยชนส(วนตนหรือทํา
ใหรับรูไดว(า มีอิทธิพลต(อการตรวจสอบ
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จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก
ต(อการเปfดเผยขอมูล โดยอธิบายว(า ทําไม ตองเปfดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปfดเผยการกระทําผิด จัด
ใหมีการฝ€กอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก(ขาราชการ หรือเมื่อขาราชการ
ไดเลื่อนตําแหน(งเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝ€กอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน
การเปfดเผย และจัดการกับการเปfดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปlองคุมครองพยาน
• เปEาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หน(วยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปlองคุมครองผูเปfดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และส(งเสริมใหคนกลาเปfดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม(
เปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปfดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปlองการต(อตานที่จะมีต(อผูเปfดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปfดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปfดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝ€ กอบรมเพื่อใหแน(ใจว(าการเปfดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอย(า ง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอย(างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน%
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน%
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับว(าดวยจรรยาขาราชการของส(วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ%
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนต(อการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ
ว(า จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชน%สาธารณะเป;นหลัก ปราศจากผลประโยชนส(วนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลต(อการตัดสินใจและการกระทํา
หนาที่ถือว(าเปนการประพฤติมิชอบ ย(อมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบต(อความถูกตองชอบธรรม
ที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต(อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชน%อื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลค(า) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีค(าตีราคาเปนเงิน หรืออาจไม(สามารถตีค(าตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ
ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเช(นตัวอย(างสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชส(วนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไม(ได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆที่ไม(สามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเช(นการใหบริการส(วนตัวการปฏิบัติดวยความชอบส(วน
ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาว(าจะใหหรือการสัญญาว(าจะไดรับประโยชนมากกว(าคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน1อื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจว(าจะรับหรือไม(รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม(
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม(
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม(
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ตามหลักการทางจริยธรรมแมว(าเราจะไม(ควรรับ แต(มีหลายโอกาสที่เราไม(สามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย(างไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไม(เปนการเหมาะสมอย(างยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ท(านจะตองปฏิเสธ ไม(ว(าจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เช(น ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝVาฝnนประมวลจริยธรรมและอาจเขาข(ายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชน1ที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถาท(านทํางานอยู(ในกลุ(มเสี่ยง อ(อนไหว หรืออยู(ในข(ายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเช(น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต(างๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต(างๆ
ฯลฯ ท(านจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว(าบุคคลกลุ(มอื่น
๒) การรับก(อใหเกิดการขัดแยงระหว(างผลประโยชนส(วนตนและส(วนรวมหรือไม( หากการ
รับก(อใหเกิดความขัดแยงระหว(างผลประโยชนส(วนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนส(วนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลต(อการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือก(อใหเกิดขอสงสัยต(อสาธารณชนว(าเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไม(ว(าของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีค(าเพียง
เล็กนอยก็ไม(ควรรับ เพราะก(อใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจก(อใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาต(อประชาชน

การขัดแยงระหว(างผลประโยชนส(วนตนและส(วนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแต(ละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู(บนพื้นฐานที่ว(า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีส(วนไดส(วนเสียในการใหบริการ และปกปlองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไม(ควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชา
สังคมมีต(อภาครัฐ และทําใหเกิดความไม(เปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ
อย(างเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอย(าง
เปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร( งใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่
ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
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การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการต(อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เช(น ประกาศคณะกรรมการ
ปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน(วยงาน เช(น การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คู(สัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาว(าจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบดานต(างๆ ฯลฯ
หน(วยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเคร(งครัดและมีกระบวนการที่ช(วยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถจั ดการเรื่ องนี้ ไดอย(างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมี การ
ลงทะเบียนรับอย(างเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของท(านในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข(ายที่อ(อนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุ(มที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเช(น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแน(ใจที่สุดว(าตัว
ท(านและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไม(ถูกตั้งขอสงสัย แมว(า
หน(วยงานของท(านมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ท(านควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดว(าของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม( ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม( หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับค(าตามราคาตลาดโดยตองมีค(านอยกว(า๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค( า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร เช( น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ย(อมเปนทรัพยสินขององคกรไม(ว(า
จะมีค(าราคาเท(าใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค(านอยกว(า ๓,๐๐๐ บาท ไม(ตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อผลประโยชนใดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค(า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หน(วยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค(าทางการตลาดระหว(าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาส(วนราชการตัดสินว(า สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกล(าวหรือไม(
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค(าทางการตลาดมากกว(า ๑๕,๐๐๐ บาท ใหส(งมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ ของรั ฐผู นั้ นเก็ บรั กษาของไวเปนกรณี ไป เช(น ของขวั ญในการยายหน( ว ยงานในขณะดํา รงตํ า แหน( งเดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนร(วมงานใหเมื่อเจ็บปVวย
ฯลฯ

-21ถาในปeงบประมาณใดๆคุณค(ารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุ(ม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปeมีค(ามากกว(า ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต(ละอย(างที่ไดรับ
ถาในปeงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะต(างคนต(างกลุ(ม
เพื่ อเปนการขอบคุ ณในการใหบริ การที่ ดี แต( เ มื่อรวมกั นแลวมี ค(า มากกว( า สามพัน บาทตองรายงานของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชนแต(ละอย(างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอย(างสม่ําเสมอบ(อยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนว(ามีอิทธิพลบิดเบือนก(อใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจก(อใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังว(าจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอย(างเช(น หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไม(รับไม(ว(าจะอยู(ในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีค(าไม(เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว(าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส(วนราชการตองพิจารณาตัดสินว(า
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม(
๓) หากราคามากกว(า ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของส(วนราชการและส(วนราชการ
พิจารณาตัดสินว(าจะใชประโยชนอย(างไร
๔. การฝ>าฝXนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝV าฝnน นโยบายว(าดวยการรั บของขวั ญหรื อผลประโยชนนั้น และพรอมฝV าฝnน การปฏิบั ติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล(ออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝVาฝnน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาข(ายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดว(า ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลต(อความเปนธรรมก(อใหเกิดผลประโยชนแก(ผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินว(าผิดจริงผูมีส(วนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีส(วนร(วมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน%: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับ ของขวั ญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรั บรูว(ามี การปฏิ บัติอย(า งมีอคติ มี
อิทธิพลต(อการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ก(อใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต(อภาครัฐ
และต(อขาราชการ
กุญแจแห(งความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีค(าราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกว(า
ความเปนจริง การตีค(าราคาต่ํากว(าความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดว(าของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้ นๆมีค(าต่ํา กว( าที่ เปนจริ ง เพื่อหลี กเลี่ยงการรายงาน การกระทํา ดังกล(า วนั บว(า เปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาข(ายฝVาฝnนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยต(อผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอย(างรวดเร็วและก(อใหเกิดความ
คาดหวังเสมอว(าจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ

-22อยากปฏิบัติต(อผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว(ามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเช(น นี้ ผูรั บจาง ผูรับเหมา และหรือผูรั บจัดซื้ ออาจรั บรูผิด พลาดและเขาใจว(าการ
รับจางต(างๆไม(ตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค(าการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดไดว(าเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุ คคลอาจสงสั ยว(าการรั บของขวั ญและหรื อผลประโยชนใดๆ ถือไดว( าเปน
ความผิดแต(ผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองค1กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน1
พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคน
แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝBกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ
ใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝFาฝGนกฎเกณฑ1ใดๆ”
ท( า นตองระลึ ก อยู( เ สมอว( า เหตุ ผ ลที่ ท( า นใชกล( า วอางเช( น นี้ ไ ม( ส ามารถปกปl อ งท( า นจากการถู ก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท(านเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณ%ตัวอยาง
หน(วยงานภาครัฐหนึ่ง ส(งนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขา
ร(วมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลค(า ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขาร(วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคู(คากับหน(วยงาน เจาหนาที่ได
เก็บของรางวัลนั้นไวโดยไม(ไดรายงานหน(วยงานเนื่องจากคิดว(าเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขาร(วมกิจกรรม
การสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจว(าจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหน(วยงาน โดยใหเหตุผลว(าการปรากฏตัวของเขาในการเขาร(วม
สัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหน(วยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหน(วยงานที่จะตัดสินใจว(า
จะจัดการอย(างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึง
ถูกขอรองใหสละรางวัลแก(หน(วยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม
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ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ% : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปHดเผย : มีการเปfดเผยต(อสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีค(าราคาเท(าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม(และมีอะไรบาง
อัตลักษณ%
: ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
•บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท(านเปนขาราชการและหรือเจาหนาที่
ภาครัฐไม(ว(าจะสังกัดหน(วยงานใด ท(านถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท(านถูกคาดหวัง
ไม( ใหแสวงหารางวั ลหรื อผลประโยชนในรูป แบบใดๆ นอกเหนื อจากเงิ น เดือนและผลประโยชนที่ รั ฐ จัดให แมว( า
นโยบายของหน(วยงานหลายแห(งจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือว(าเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต(อย(างไร
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝVาฝnนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไม(เหมาะสม จะนําไปสู(
ความเสี่ยงต(อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท(านรวมทั้ง องคกรของท(านเอง
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คู(มือดัชนีวัดความโปร(งใสหน(วยงานภาครัฐ ประจําปe พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปร(งใส
หน(วยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕.
ณัฐวัฒน อริยธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร(งใสหน(วยงานภาครัฐ ประจําปe พ.ศ. ๒๕๕๕,
สํานักงานคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
ณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การปlองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐที่มุ(งเนนการ
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตแห(งชาติ, กรุงเทพฯ
,๒๕๕๓.
พรศั กดิ์ ผ( องแผว และคณะ, “องคความรูว( า ดวยการทุ จ ริต และประพฤติมิช อบในวงราชการไทย”, สํา นั กงาน
คณะกรรมการปlองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙.
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