1

เทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

โทรศัพท/โทรสาร 054-787-197
เวบไซต :www.bokaew.go.th

คํานํา
องคก รปกครองส วนทองถิ่น ในฐานะเป นผูใช อํา นาจรัฐในการปกครองและบริ หารจั ดการในเขตพื้น ที่
รับผิ ดชอบเป นหน วยงานที่มีหน าที่ในการให บริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่ งดําเนิน การแกไขปญหาต างๆที่เกิดขึ้น
ให แก คนในท องถิ่น เปน องคก รที่มีค วามใกลชิ ดกั บประชาชน และมี ความเขา ใจในสภาพและรั บรูถึ งสาเหตุข อง
ปญ หาที่เกิด ขึ้น ภายในทองถิ่น ดีกว าหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติง านและดํ าเนินการขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโ ดยชอบ
ดว ยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริ ตคอรัปชั่ นอันเปน ปญหาของสัง คมไทยที่เกิดขึ้นมาเป นเวลานาน ทั้ งในเชิง
ขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน และแกไ ขปญหาการทุจริต ประพฤติ มิชอบ โดยทุกส วนราชการและหนวยงาน
ภาครัฐ กําหนดมาตรการหรื อแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลใน
การบริห ารงาน และสง เสริ มการมีสวนร วมจากทุกสว นในการตรวจสอบ เฝา ระวัง เพื่อ สกัดกั้นเพื่อ มิใหเ กิดการ
ทุจริตได
เทศบาลตํา บลบ อแกว ไดต ระหนั ก ถึง ความสํ าคั ญในการปฏิ บั ติ ง านและการดํ าเนิ น การขององค ก ร
ปกครองสวนท องถิ่น การปฏิ บัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบั ติหน าที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนง หนา ที่
เพื่อ แสวงหาผลประโยชน ที่มิ ควรได โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย จึ ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ าคู มือ การพั ฒ นาส ง เสริ ม การ
ปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ของเทศบาลตําบลบอแกว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
เทศบาลตําบลบอแกว
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เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชนสวน
บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรื อจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตํา แหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาด
ความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และ
ทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจ
อยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจน
โอกาสในอนาคตตั้งแตระดั บองคกรจนถึงระดั บสั งคม ตัว อย างเชน การที่เ จาหน าที่ของรัฐ เรี ยกรั บเงิน หรื อ
ผลประโยชนอื่นใดจากผูป ระกอบการ เพื่อแลกเปลี่ย นกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ
หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่
ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน
อยา งไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยั งพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา
ผลประโยชน ทับซอน หรื อความขัด แย งกัน ระหว า งผลประโยชน ส ว นตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุ จริ ตประพฤติมิชอบในระดั บที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญ หาการขาดหลั กธรรมาภิ บาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
เทศบาลตําบลบอแกวไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ
จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสร างค านิย มหลั กของคนไทย ตามนโยบายของคณะรั กษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพื่อ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 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

4
หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบ าล” หรืออาจเรี ยกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลัก ธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไมใช
แนวความคิดใหมที่เกิดขึ้ นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน เปนสังคมของมวล
มนุษยเปนพันๆป ซึ่ งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสาน
ประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติ ธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบี ยบขอ บังคับและกติกาต างๆ ให ทันสมั ยและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม
๒. หลั กคุ ณธรรม คือ การยึด ถือ และเชื่ อมั่ นในความถูก ตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง
คานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓.หลั ก ความโปร ง ใส คื อ การทํ า ให สั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ เ ป ด เผยข อ มู ล ข า วสารอย า ง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรให มี
ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหป ระชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดส ะดวกตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน
และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวม
เสนอความเห็ นในการตัดสิน ใจสํา คัญๆของสัง คม โดยเป ดโอกาสใหป ระชาชนมีช องทางในการเขามามีสว นร วม
ไดแก การแจ งความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรื ออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดี
ยิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่
การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุ มคา ผูบ ริห ารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอ นข างจํา กัด ดังนั้นในการบริห าร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุ มคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้ งจุด มุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือ
ประชาชนดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัด สิน ใจและการดําเนิน กิจ กรรมต าง ๆ ให อยู ในระดั บพอเพียง ตองอาศัย ทั้ง ความรู และ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบอแกว จึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังเชน
๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือ งทอ งถิ่ น ฝายบริหาร เทศบาลตําบลบอแก ว
พ.ศ. ๒๕๕8
ขอ ๕ ข าราชการการเมื องท อ งถิ่ น มี ห น า ที่ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย เพื่ อ รั ก ษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น เทศบาลตําบลบอแกว
พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
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๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ เทศบาลตําบลบอแกว พ.ศ. ๒๕๕8
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตํ าบลบ อแกว ทุกคน มีห นา ที่ดําเนิน การให เป นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑o ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติ ตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับเทศบาลตําบลบอแกว วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลบอแกว
เทศบาลตํา บลบ อแกว ในฐานะเปน องคก รที่ ใกลชิ ดกับ ประชาชนมากที่สุด โดยมี หนา ที่ในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นการดําเนิ นการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัส ดุการจัดเก็บรายได การพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการ
บริการสาธารณะการศึกษาของทองถิ่นการบริหารงานบุ คคลและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งส งเสริมใหประชาชนไดมี
สวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท องถิ่นฉะนั้นเพื่อเปนการสราง
จิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิ ทธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึง
สมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลบอแกว
เทศบาลตําบลบอแกว จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลบอแกว เพื่อเปน
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภู มิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
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ขอ๑ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๑.๓ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ
๑.๔รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ๒การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย
ความเต็มใจ
๒.๒ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ
สวนรวม
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
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลบอแกว
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส วนท องถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณ ธรรมจริย ธรรมของขา ราชการ พนั กงานเทศบาล และพนัก งานจางขององคก รปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผู บริ หารทองถิ่น สมาชิ กสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนัก งาน
สว นทองถิ่น โดยมีวั ตถุ ประสงคเพื่อใชเ ปน หลั กการและแนวทางปฏิบั ติใ หขาราชการหรื อพนักงานส วนทองถิ่ น
โดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
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๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
๗. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ประกาศเจตนารมณเทศบาลตําบลบอแกวเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยเทศบาลตําบลบอแกว เปน หน วยงานที่รับ ใช และใหบริ การประชาชนอย างใกลชิ ด
ซึ่งในการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบอแกวไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
เทศบาลตํา บลบอแกว ไดเ ล็งเห็น ความสํ าคัญ ของปญ หาทุจริ ตคอรั ปชั่น ซึ่งเปน ปญหาที่ทําให
เกิด ผลกระทบและความเสี ยหายตอพี่ นองประชาชนทั้งทางออ มและทางตรง ทําใหผลประโยชนไม ต กถึ งมือ
ประชาชนอยางแทจริง เทศบาลตําบลบอแกวจึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปน
ธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุก
คนถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
๒. ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓. ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
๔. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
๕. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
๗. รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
ในคูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใช
เพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
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ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับ
ซอน” “ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือ
เปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับ
ซอนระหวางผลประโยชน สวนตน และผลประโยชน สาธารณะที่ มีผ ลต อการปฏิบั ติหน าที่ของเจ าหนาที่ของรั ฐ
กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเพื่อใหเกิด ประโยชนส วนตัว โดยกอให เกิด ผลเสี ยตอผลประโยชนสวนรวม มี หลากหลายรูปแบบไม
จํ ากัดอยูในรู ปแบบของตัว เงิน หรื อทรั พย สิ น เทานั้ น แต ร วมถึ งผลประโยชน อื่น ๆ ที่ ไมใช ในรู ป ตั ว เงิน หรื อ
ทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คื อ การใช อํานาจหนาที่เพื่อ ตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ
เงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนง หนาที่ สงผลที่เ ปนคุณแก
ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพย สิน ของทางราชการเพื่อ ประโยชน สวนตน เชน การใชรถยนต หรื อคอมพิวเตอร
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาว
ดักหนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิ จซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนัก
บัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม โดย
ใชความรูห รืออิ ทธิ พลจากที่เ ดิมมาชิง งาน หรือเอาประโยชน โดยไมเปน ธรรม เช น เอาความรูในนโยบายและ
แผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)

บทที่ ๑
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การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารพ.ศ.๒๕๕๘ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมือ งทองถิ่น ฝา ยสภาทอ งถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดกําหนดมาตรฐานจริย ธรรม หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปน คา นิ ยมหลั ก ขอ ๕ และประมวลจริย ธรรมของขา ราชการ
เทศบาลตําบลบอแกว ไดกํ าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขา ราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๓
สํา หรั บในบทนี้ จะไดสะทอ นหลั กการและแนวคิด ที่เ ปนสากลพร อมขอ เสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุ ม ชนคาดหวั ง ให เ จ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย า งเป น ธรรมโดยให ผ ลประโยชน ส าธารณะมี
ความสําคัญอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธ รรม (ประชาชนทุกคนเสมอ
ภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะ
และใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการ
ประพฤติมิชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทับซอนไม ได ผิ ดในตัว มันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มี ชีวิตสว นตนมีบ างครั้งที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้น
จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจ จุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกว าเดิม เนื่องจากมี การรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หน วยงานควรตระหนักว าผลประโยชนทับ ซอนจะเกิด ขึ้น ในการทํางานและตองพัฒ นา
วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคน
ก็จะพยายามปกปด
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• ผลประโยชนทับซ อนจะเป นสิ่ งผิ ดก็ ตอเมื่ อมีอิท ธิพลต อการทํางานหรือ การตั ดสิ นใจกรณี นี้
เรียกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุม
ไมวา ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุ มเพียงผลประโยชน ดานการงานหรื อธุรกิจของ
เจ าหนาที่แตร วมถึงคนที่ติดตอสัมพันธ ดว ยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจา หน าที่ประสงคจะให คนเหลา นี้ไ ด
หรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรู ปตั วเงิน เชน สัม ปทานสว นลดของขวัญ หรื อของที่แสดงน้ํ าใจ
ไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชน ที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบัน การศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก มักที่ชั ง
และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุ มชนโดยรวม ไม ใช ผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุ คคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุ ผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่ องงายแต ในเบื้ องต น
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหา
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ตําแหนงงานใหม
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี
แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอย
กวาการจั ดการผลประโยชน ทับซอนที่เ กิดขึ้น จริง ขอ นี้แ สดงวา เจา หน าที่ไ มเ พียงแต จะตองประพฤติ ตนอย างมี
จริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับ
ซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิด จากการที่เ จา หนา ที่มีบ ทบาทหนาที่ มากกวาหนึ่ ง เชน เป นเจาหนาที่ ใน
หน วยงานและเปนคณะกรรมการด านระเบียบวิ นัย ประจําหนว ยงานด วย ป ญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิ ทธิภ าพหรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรื อผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกัน ปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน าที่ตา งๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหน วยงานที่มีกําลั งคนน อย หรื อมีเจ าหนาที่บางคนเทานั้ นที่สามารถทํางานบางอยางที่คน
อื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิด จากการที่เจ าหนาที่มีบ ทบาทหน าที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาที่ในหนว ยงานหนึ่งนั้ นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใช เปนประโยชนแ กการทําบทบาท
หนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่ง ได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิช อบหรือความลําเอียง/อคติ
ตอคนบางกลุม ควรถือ วาหน าที่ทับซอนเปน ปญหาผลประโยชน ทับ ซอนด วยเพราะว ามีหลั กการจัด การแบบ
เดี ยวกั น นั่น คือ การตัด สินใจทําหนาที่ต องเปนกลางและกลไกการจัด การผลประโยชนทับ ซอนก็ส ามารถนํ ามา
จัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเป นหนาที่ห ลัก
เจาหน าที่ตองตัดสิน ใจและให คํา แนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต องทํางานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล
ปฏิบัติตอแตละบุ คคลอย างเปนกลาง ไม มีอคติลําเอีย งดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุ ดยืนทางการเมืองเผาพัน ธุวงศ
ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนั บสนุ น ความโปร งใสและพร อมรั บผิด : การจั ดการผลประโยชน ทับซอนต องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการ
ตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจา หนาที่จากตําแหนง ที่เกี่ยวของกับผลประโยชน ทับซอนการเปดเผย
ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่
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ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนา
จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึด หลั กคุณธรรมและความเป นมืออาชี พของเจ าหนา ที่และองคกรการ
จัดการต องอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริ หารตองรับผิ ดชอบเรื่องการสรา งระบบและนโยบาย
และเจาหนาที่ก็มีความรับผิด ชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อ
หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบ ริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตอง
อาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝ กอบรมเจ าหนา ที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจใน
การเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทาง
ที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน
ทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปน ความรับผิดชอบของตนเองที่
จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเ จ าหนาที่และผู บริ หารระดับ ตางๆรวมถึง เผยแพรนโยบายการจัด การ
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
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• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุ ว าในการทํางานของหนว ยงาน มีจุด ใดบางที่เ สี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให
เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสว นรว มของเจา หนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงได ครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิ จ
สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจี
โอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงค
มากกวา อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรั บการลงโทษการให เงิน/สิ่ง ของสนับ สนุ นช วยเหลือผูเ ดือดร อน
การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุผ ลประโยชนทั บซ อนนี้ต องพิจารณานิย ามและขอกํา หนดทางกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง
ประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร
และเจา หน าที่เกี่ยวกับวิ ธีการจัด การผลประโยชนทับซ อน รวมถึงความรับ ผิด ชอบของแตละคนดังนั้ นกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร
และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ
เปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะ
เริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหว างทํางาน เจ าหนา ที่ทุกคนควรสามารถเขาถึง นโยบายและ
ขอ มูลที่ จะช วยให พวกเขาสามารถระบุ และเปด เผยผลประโยชนทั บซอน สว นตัวผู บริห ารเองก็ต องรูวิ ธีจัด การ
ผลประโยชนทับซอน
- ขั้ น ตอนแรกของการให ค วามรู คือ สร างความเข าใจว า อะไรคื อ ผลประโยชน ทั บ ซ อ น
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองค กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุ ในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน
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ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชั ดเจนสําหรั บการระบุและจัดการผลประโยชนทับ ซอน
โดยเนน ตรงที่เปน จุดเสี่ ยงมากๆ เช น การติ ดต อ การรว มทํางานกับ ภาคเอกชน การแลกเปลี่ ยนบุคลากรกับ
ภาคเอกชน การแปรรู ปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสั มพันธ กับ เอ็นจี โอ และกิจกรรมทางการเมือง
เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจ าหน าที่ปฏิบัติ ตาม การสรางความตื่นตัว และความเอาใจใสจ ะ
ชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัด การผลประโยชนทับซ อนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุม เทของผูที่อยูใ น
ตําแหนงระดับบริ หาร ซึ่งตองแสดงภาวะผู นํา สนับ สนุ นนโยบายและกระบวนการอย างแข็งขัน สนั บสนุ น ให
เจ าหนาที่เปดเผยผลประโยชนทั บซอน และใหความชว ยเหลื อแกไ ข ผูบริ หารมีความสํ าคัญเนื่ องจากเจาหนา ที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไร
คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะ
ของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็น สํา คัญ คือ ภาพลัก ษณ ขององคก รในการรับ รูข องผูมีส วนได เสีย เนื่ องจากไมวา จะ
สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวราย
ไมแพกัน
- การทํางานกับองค กรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุร กิจ องคก รต องระบุจุ ดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒ นาวิ ธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องข อมูลภายใน หรือโอกาสการใช อํานาจหนาที่เพื่อ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคก รภายนอกให ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ ตามมา
หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ
ระบุ จุ ด เสี่ ย งและร ว มกั น พั ฒ นากลไกป อ งกั น แก ไ ขป ญ หา ขอรั บ ฟ ง ความเห็ น ต อ ร า งนโยบายการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําให
ไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการ
ผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม
ขอมูลจากผูใ ชร ะบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อให ระบบใช ไดจริ ง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลง อีก ทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจ
เรี ยนรู จากองคก รอื่น ๆ การแสวงหาการเรี ย นรู เ ช น นี้ ยังเป น การสื่ อสารว าองคกรมีความมุงมั่น ในการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนอีกด วย การทบทวนควรครอบคลุ มจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ
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และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะ
และการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิช อบและการบริหารที่
บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกตอง
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอ มูลที่เปน จริงเกี่ย วกับ พฤติ กรรมที่มิชอบที่ร ายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ
เจ าหนาที่ โดยแทนที่จ ะยกยองชมเชยเจ าหนาที่ที่เ ปด เผยการประพฤติ มิช อบ คดโกง ทุจริ ต หรือพฤติ กรรม
อาชญากรรมกลับ วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต สูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับ
ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทํ าผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อ
ชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึก ษาวิจัย พบวา แมจ ะมี การสนับ สนุน มีชองทาง วิธีการผลักดั นเจ าหนาที่ของรัฐในการ
สืบ เสาะ การคดโกงและการกระทํ าผิ ด แตมีหลายองคป ระกอบที่ทําให การเปด เผยการกระทําผิ ดเป นเรื่ องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี
ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
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บทที่ ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอ มูลที่เปน จริงเกี่ย วกับ พฤติ กรรมที่มิชอบที่ร ายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ
เจ าหนาที่ โดยแทนที่จ ะยกยองชมเชยเจ าหนาที่ที่เ ปด เผยการประพฤติ มิช อบ คดโกง ทุจริ ต หรือพฤติ กรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือ
เปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทํ าผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิ จั ยพบว า แมจ ะมีการสนั บ สนุ น มีช องทางวิ ธี การผลั กดั น เจ าหน าที่ของรั ฐ ในการ
สืบ เสาะ การคดโกงและการกระทํ าผิ ด แตมีหลายองคป ระกอบที่ทําให การเปด เผยการกระทําผิ ดเป นเรื่ องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี
ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่ งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงส วนบุคคลเปนคานิย มที่เป นหลั กคุณธรรม
ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคน
และสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการที่
ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับ
การปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะ
เปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการ
ปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอ มูลที่เปน จริงเกี่ย วกับ พฤติ กรรมที่มิชอบที่ร ายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ
เจ าหนาที่ โดยแทนที่จ ะยกยองชมเชยเจ าหนาที่ที่เ ปด เผยการประพฤติ มิช อบ คดโกง ทุจริ ต หรือพฤติ กรรม
อาชญากรรมกลับ วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต สูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับ
ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสมคือ เมื่อเกิ ดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทํ าผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อ
ชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ
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• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึก ษาวิจัย พบวา แมจ ะมี การสนับ สนุน มีชองทาง วิธีการผลักดั นเจ าหนาที่ของรัฐในการ
สืบ เสาะ การคดโกงและการกระทํ าผิ ด แตมีหลายองคป ระกอบที่ทําให การเปด เผยการกระทําผิ ดเป นเรื่ องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี
ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกง
วา เปนสิ่งที่ ภาครัฐตองการและข อมู ลของผูเ ปดเผยจะต องได รับความเชื่อมั่ นวาถูก ปกป ด ตองมีคํา แนะนํ าแก
เจ าหนาที่ว าจะบริห ารขา วสารขอมู ลอยางไร และจะจัด การอยางไร เมื่อเผชิ ญกับ กรณีเ กี่ย วกับจริย ธรรมที่มี
แนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปด เผยการกระทํ าผิ ดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริย ธรรมรวมทั้ ง
นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริย ธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปน มาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่
ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย
การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อป องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่ เ ป น อิ ส ระ การเป ด เผยการกระทํ า ผิ ด ภายใต ก ฎหมายต า งๆ นั้ น ต อ งอธิ บ ายได ด ว ยว า จะมี ก าร
ดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร :
วิธี ที่ดีที่สุด หน วยงานตองมีน โยบายที่ชั ดเจนเกี่ย วกับ การเป ดเผยการกระทําผิ ดจั ดช องทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติก ารรายงานหรื อเปด เผยการประพฤติ มิช อบ จะใชก ารรายงานตามกระบวนการทางการ
บริห ารซึ่งเปนช องทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุ มบุคคลตางๆ เชน หั วหน า ผูอํา นวยการเจาหนาที่
ผูรับผิ ดชอบ(เช นกลุมงานคุมครองจริย ธรรม) ผูบ ริห ารระดับ สูง คณะกรรมการจริ ยธรรมหรือองคกรจริ ยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิ กเฉย เลินเล อ หรือ การบริ การที่ไ มเหมาะสม ทํ าใหสูญ เสียเงิ นของ
แผนดิน
- การกระทํ าที่เปนเหตุ ให เป นอัน ตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออั นตรายต อ
สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกต างหากจากกระบวนการรองทุกข หรือร องเรียน เชน ในกรณีก ารขู
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
และประกาศใชอยางชัดเจน
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ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตอง
ทําอย างไร เพื่อ ใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกป อง กลไกจะต องเปนกลไกเชิงรุ กตอบสนองตอการ
เปดเผยการกระทํา ผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะต องรับรูโดยทันที (อยา งเปน
สัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสั ยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิ ด เปน สิ่ งสํ าคัญ และผู รับ รายงานควรให คําแนะนํ าผูเ ป ด เผยถึง การ
ตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
การเป ด เผยการกระทํ า ผิ ด บางประเภทอาจจะไม ไ ด รั บ การคุ ม ครอง เช น การเป ด เผยต อ
สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการ
เปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดให เจา หนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือ
การใหบริ การที่ไมเปนธรรมการจัด การเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบั งคับบั ญชาหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงาน
ตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนว ยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครอง
อยางเชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให
คําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แกหัวหนาและผูบังคับบัญชา
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• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภ าพในการเปดเผยการกระทํ าผิด ที่ดีที่สุดคื อ วัฒนธรรมการยึดถือ ความถูก ตองของ
องคกร องคกรที่มี พฤติกรรมจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการ
ประพฤติมิช อบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒ นธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่
และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงานจะตอง
พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิด
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผู บ ริ ห ารระดั บ ล า งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ กระบวนการเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ
(Public
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคก ร และให เห็นว าไมเป นอุป สรรคในการ
รายงานของผู เ ปด เผย ผู อํ า นวยการจะเป น ผู ไ ด รั บ ข อ มู ล และจั ด การกั บ การร อ งเรี ย นที่ เ กี่ย วข อ งกับ ผลการ
ตรวจสอบ และรั บ ผิ ด ชอบโดยตรงต อ ผลที่ จ ะเกิ ด ต อ ที ม งาน บทบาทสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย คื อ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมาก
ในการสร างบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะต องสามารถคาดการณก ารตอบสนองของขา ราชการและผลที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหน าที่ตองไมคุกคามหรื อทํา ให ผูเ ปดเผยผลประโยชน สาธารณะกลายเป น
เหยื่อ เจ าหนาที่ผู รับผิดชอบตองปกปองและรั กษาความเชื่อมั่ น ใหแกบุ คคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ
เปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผย
บางสวนหรื อทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจั ดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิ กิริยาทางลบและปองกันผู
ตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจ
วาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
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- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริห ารจะต องสามารถจัดการกับบุ คคลที่ตอตานการเปดเผย และเจา หน าที่โ ดยใหคําปรึ กษา
แนะนํ าลู กน องไม ให ทํา ผิ ด และตื่ น ตั ว ตอ การรั บ รู ต อ การกระทํา ผิ ด การคดโกงและทุ จ ริ ต ที่ อาจเกิด ขึ้น และ
ตรวจสอบขอมู ล อย างระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอย างยุติ ธ รรม เป นกลาง ไม เ ขา ไปมีส วนไดส ว นเสี ยและ
ตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิด จากการเปดเผยขอมูลที่ได รับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการ
กระทํา ใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทํา ใหผูอื่นรั บรูไดวาทําเพื่อ ประโยชนส วนตน
หรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัด โปรแกรมการพัฒ นาข าราชการ เพื่ อใหตระหนักในความสํา คัญ และผลัก ดัน ใหเ กิด ทัศนคติ
ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการ
กระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ
หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ
รอ งเรีย น การรายงานการเป ดเผย และจั ดการกับ การเป ดเผยข อมู ลรวมทั้ งทั กษะในการสนับ สนุ นและปกป อง
คุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสร างกลไกในการสนับ สนุน และปกปองคุมครองผูเป ดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหาร
ที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษา
การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรื อเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับ โครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อ ใหแนใจวา การเป ดเผยขอมู ลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอย าง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แห งชาติ เรื่ องหลั กเกณฑ การรั บทรั พย สิน หรื อ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่ องจากความเชื่อถื อไววางใจของประชาชนตอการปฏิบั ติงานของขา ราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวน
บุคคล หากข าราชการและเจ าหนาที่ภ าครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจ
และการกระทํ าหนาที่ถือวาเปนการประพฤติ มิช อบ ยอ มทําลายความเชื่อถือไวว างใจของประชาชนกระทบต อ
ความถูก ตองชอบธรรมที่อ งคก รภาครัฐยึ ดถือ ในการบริห ารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรั พยสิน สิ่ งของบริการ
หรื ออื่นๆที่มีมูลคา ) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐให และหรือได รับ ที่นอกเหนื อจากเงิน เดื อน รายได และ
ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญ และผลประโยชน อื่นใด สามารถตีคา ตีร าคาเปนเงิน หรื ออาจไม สามารถตีคา ตีราคา
ได
ของขวัญที่ สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสิ นคาบริโ ภคความบันเทิงการ
ตอนรั บใหที่พัก การเดิน ทางอุปกรณเครื่องใช เช นตั วอยางสิน คาบัต รของขวั ญเครื่องใช สว นตั วบั ตรกํานั ลบั ตรลด
ราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชน อื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิ่ งใดๆหรื อบริ การใดๆที่ไมส ามารถคิดเปน ราคาที่จ ะซื้อขายได อาทิเ ช น การให บ ริ การส ว นตั ว การปฏิ บั ติ ด ว ย
ความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
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๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการ
รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนีย มประเพณี วั ฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิ บัติกันในสั งคม
อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเ สธ ไมว าจะเปน โอกาสใดๆ การรับ เงิ นสดหรือสิ่ง ใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ลอคเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการ
รับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปน พิเศษเชน
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรื อการอนุมัติ/อนุญาต
ตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตั วกระตุนใหเกิดการประพฤติมิช อบ
และการทุจริตคอร รัปชั่ น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยส วนราชการที่อ ยูใ นกลุม ปฏิ บัติ หน าที่ ที่เ สี่ยงตอ การประพฤติมิ ชอบ ควรกํ าหนดนโยบายดา นนี้
อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลัก การการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทํา และการตัดสินใจใดๆจะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดั ง นั้ น องค ก รหรื อ บุ ค คลใดๆ ไม ค วรใช ข องขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคก รหรือบุคคลอื่น ทํ าให เกิ ดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว วางใจที่ประชาสัง คมมีตอภาครั ฐ และทําใหเกิ ดความไม เปนธรรมในสังคมประการสํ าคัญ สมาชิ กทั้ งหมดใน
สังคมตองไดรับการปฏิบัติอยา งเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิ ปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภ าครัฐมีพัน ธะ
ผูกพัน ที่จะตอ งปฏิบัติ งานอยางเป นธรรมโดยกระทํา และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร งใส ความพรอ ม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
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๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจ ารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ย วขอ ง เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญ
หรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให -รับกับองคกรหรือบุคคล
ที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ให เครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยให ขา ราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยา งเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุ มที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับ
องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให
แนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของท านมิได กําหนดนโยบายเกี่ย วกับการหามรับ ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและ
มิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่
จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลัก การการกําหนดวา ของขวั ญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคก รเก็บ รักษาไวหรือไม หรือ ควรตกเป นของขาราชการ ให เทียบกับคา ตามราคาตลาดโดยตองมี คานอ ยกวา
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑ
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ 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 ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไม
วาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคาน อยกว า ๓,๐๐๐ บาท ไม ตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญหรือ ผลประโยชน ใดๆเมื่อเทีย บกั บราคาตลาดมีค าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอ งรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
ถา ของขวั ญหรื อ ผลประโยชน ที่ มีค า ทางการตลาดระหว าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของ
รัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถา ของขวัญหรื อผลประโยชน ที่มีคา ทางการตลาดมากกว า ๑๕,๐๐๐ บาท ให ส งมอบเป น
ทรั พย สินขององคก ร เพื่อ ใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคก รอาจพิจ ารณาอนุ ญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารง
ตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงาน
ใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ
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ถาในปงบประมาณใดๆคุณคา รวมของขวั ญและหรือผลประโยชน ที่ได รับจากผูให คนเดีย วกั น

กลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถา ในปง บประมาณใดๆไดข องขวั ญและหรื อผลประโยชนจ ากผูรั บบริก าร แมจ ะต างคนตา ง
กลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริ การที่ดี แตเมื่อรวมกันแล วมี คามากกว าสามพันบาทตองรายงานของขวั ญ
หรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญ และหรือ ผลประโยชนใ ดๆ ที่ไ ดรั บเพื่อ เป นการขอบคุ ณจากผู รับ บริ การ(ประชาชน
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัย จากประชาชนวา มีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด
อคติในการใหบริ การของขา ราชการหรือเจา หน าที่ภาครัฐ หรืออาจกอ ให เกิด ความรูสึ กชอบและคาดหวั งว าจะ
ไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่ส ามารถเปลี่ย นเปน เงินได (ตัว อยา งเชน หุ น พันธบัต ร ล็อตเตอรี่ ) ต อง
ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสิน
วาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสว นราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี
อิทธิพลตอการตั ดสิ นใจในการปฏิบั ติห นาที่ร าชการ กอ ให เกิดการทํ าลายความเชื่ อถือศรัทธาของประชาชนต อ
ภาครัฐและตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา
ความเปนจริง การตีคา ราคาต่ํ ากวาความเปน จริงนั้น บุคคลอาจจูง ใจตนเองหรือจูง ใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและ
หรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปน จริง เพื่อ หลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทํา ดังกลาวนับวา เปนการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
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๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
การรับ ของขวั ญและหรื อผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติ ดเปน นิสั ยอย างรวดเร็ วและกอใหเ กิด
ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ
รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้ น หากเกิ ด การปฏิ บั ติ เ ป น วั ฒ นธรรมการทํ า งานขององค ก รข า ราชการและหรื อ
เจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดย
ความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เ ปนไปไดมากที่เราจะรับของขวั ญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูก ใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเป น
ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดั งกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเป น
การทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดู ซิ ฉั น อุ ทิ ศ เวลานอกเวลาราชการทํ า งาน ดั ง นั้ น มั น เป น การยุ ติ ธ รรมที่ เ ราจะได ร างวั ล
ผลประโยชนพิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเ ศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป นเรื่องธรรมดาที่ฉัน มักเปน
คนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไ มคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมว า
ฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ทานตองระลึกอยู เสมอวาเหตุ ผลที่ทานใชกล าวอา งเช นนี้ ไม สามารถปกป องทานจากการถูก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขา
รวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ได
เก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรม
การสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวม
สัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินใจวา
จะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึง
ถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ
: ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
•บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวา จะสังกัดหนว ยงานใด ทา นถูกคาดหวังใหปฏิ บัติห นาที่และตัดสิ นใจโดยปราศจากอคติ
ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐ
จัด ให แมวา นโยบายของหนว ยงานหลายแหง จะอนุญ าตใหรั บของขวัญ ได ซึ่ง ถือ วาเปน ของที่ร ะลึ กในโอกาสที่
เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชน
ที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง
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