คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอนของเทศบาลเมืองสระแกว

เทศบาลเมืองสระแกว
อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว

คํานํา
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในฐานะเป น ผู ใ ช อํ า นาจรั ฐ ในการปกครองและบริ ห ารจั ด การในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใหแก
คนในท องถิ่นเปนองค กรที่มีความใกลชิดกั บประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรู ถึงสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้ง
ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอน
ของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
สวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
เทศบาลเมืองสระแกว ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่ อปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของเทศบาลเมืองสระแกว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
เทศบาลเมืองสระแกว

สารบัญ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

เกริ่นนํา
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
หลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประมวลจริยธรรมเทศบาลเมืองสระแกว
ขอบังคับเทศบาลเมืองสระแกววาดวย จรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลเมืองสระแกว
ประกาศเจตนารมณเทศบาลเมืองสระแกว เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
ความหมายผลประโยชนทับซอน
๙.๑ บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
- นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
- หลัก ๔ ประการ สําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
- แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
๙.๒ บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๙.๓ บทที่ ๓ การให-การรับของขวัญและผลประโยชน
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
๑๐.บทสรุป
๑๑.กฎหมายที่เกี่ยวของ
ภาคผนวก

เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผล
ประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก
ผูประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน
การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพองฯลฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรู
ในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ
เทศบาลเมืองสระแกว ไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิ บัติราชการ
จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสร า งค า นิ ย มหลั กของคนไทย ตามนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (คสช.)เพื่ อ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ
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
หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาลฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไมใช
แนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษย

(๒)
เปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน
และคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่
ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีร ะบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การ
แจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกั นระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชน
ดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได
ทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
เศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบมีหลักและเงื่อนไขสําคัญ ดังนี้
หลักการ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ

(๓)
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตั ด สิ น ใจและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต าง ๆ ให อยู ในระดั บ พอเพี ย ง ต องอาศั ย ทั้ ง ความรู แ ละ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสระแกว
เทศบาลเมืองสระแกว ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังเชน
๒๕๕๓

๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลเมืองสระแกว พ.ศ.

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 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 เทศบาลเมืองสระแกว
พ.ศ. ๒๕๕๓
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรั กษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน

(๔)
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลเมืองสระแกว พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลเมืองสระแกวทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
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) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
ขอบังคับเทศบาลเมืองสระแกว วาดวยจรรยาขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลเมืองสระแกว
เทศบาลเมืองสระแกว ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีหนาที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นการดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะ
การศึ กษาของท องถิ่ น การบริ ห ารงานบุ คคลและพั ฒ นาบุ คลากรรวมทั้ งส งเสริ มให ป ระชาชนได มีส ว นร ว มในการ
บริ ห ารงานและตรวจสอบการดํ าเนิ น งานขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ฉะนั้ น เพื่ อเป น การสร า งจิ ต สํ า นึ กของ
ขาราชการให สามารถปฏิบั ติ หน าที่อยางมีป ระสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผ ลมี ความโปร งใสและเป น ธรรมจึ งสมควรให มี
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว
เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว เพื่อเปนกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนทั่วไปไว ดังนี้
ขอ ๑ ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

(๕)
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ
๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความ
เต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ
สวนรวม
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ขอ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ขาราชการ พนักงานและลูกจางของเทศบาลเมืองสระแกว
อนุส นธิ สัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสว นท องถิ่น (ก.ถ.) ได กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยทั่วไปใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
๑.พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
๒.พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ

(๖)
๓.พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก
๔.พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕.พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖.พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
๗.พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘.พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙.พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ประกาศเจตนารมณเทศบาลเมืองสระแกว เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยเทศบาลเมืองระแกว เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งในการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองสระแกว ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
เทศบาลเมืองสระแกว ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่ทําใหเกิดผล
กระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผ ลประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยาง
แทจริง เทศบาลเมืองสระแกว จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถ
ตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ 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 จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพื่อ
การปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก
บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวา ง
ผลประโยชนส วนตน และผลประโยชน สาธารณะที่มีผ ลต อการปฏิบั ติห นาที่ ของเจาหนาที่ของรั ฐ กลาวทั้งเป น
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อให
เกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของ

(๗)
ตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ
ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่
ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดัก
หนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ

(๘)
ประมวลจริยธรรม ในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมื องท องถิ่น ฝายสภาทองถิ่น ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริย ธรรม หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน
พนักงานจางและลูกจางฯ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๓
สํ า หรั บ ในบทนี้ จ ะได ส ะท อ นหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ป น สากลพร อ มข อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ
อันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติ
มิชอบในที่สุด
• ผลประโยชน ทั บ ซ อ นไม ไ ด ผิ ด ในตั ว มั น เองเนื่ องจากเจ า หน าที่ ก็ มี ชี วิ ต ส ว นตนมี บ างครั้ ง ที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี
การใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ

(๙)

• ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไมวา
ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แต
รวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน
เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ
- เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary)
๑.ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แต ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรี
อื่นๆ
๒.ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐ
สามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
- ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรบั ผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
องคกรสากลคือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ภาครัฐ ดังนี้
ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท คือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น

( ๑๐ )
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แต
จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสี ยไมนอยกวา
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม
เทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)
มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง
สองออกจากกั น ได อาจทํ าให ทํางานไม มีป ระสิ ทธิ ภ าพหรื อแม กระทั่ ง เกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อผิ ด กฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตกย็ ังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไม
คอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่
ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตล ะบุคคล
อยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไม
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆเชนจด
ทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวน
ตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้น ตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใช
กระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการ
ต องอาศั ย ข อมู ล นํ าเข าจากทุ ก ระดั บ ในองค กรฝ ายบริ ห ารต อ งรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสร า งระบบและนโยบายและ
เจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย

( ๑๑ )
• สรางวัฒนธรรมองคก ร : ผูบริหารต องสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตอง
อาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํา กัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให
เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพ
การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น

( ๑๒ )
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงค
มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การ
ตัดสินขอพิพาทฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอน จักตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกอบกัน
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําให
ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ
เปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง ตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม
ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะ
ชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน ผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชน ทับซ อนโดยเน นตรงที่เ ปนจุ ดเสี่ย งมากๆ เชน การติดต อ การรว มทํางานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ ภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสั มพันธกับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจั ดการผลประโยชน ทับซอนที่ มีประสิทธิ ภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูใน
ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่
ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือ
วิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน

( ๑๓ )

๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน
- การทํ างานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจี โอหรื อภาคธุรกิ จ องคกรตองระบุจุ ดเสี่ย งของ
ผลประโยชนทับซ อนกอน และพัฒ นาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องข อมูลภายใน หรื อโอกาสการใช อํานาจหนาที่เพื่ อ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไม
ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน ร วมทบทวนและปรั บปรุ งกลไกการแสวงหาและแก ไขผลประโยชน ทับ ซอนวิ ธี เ หล านี้ จ ะทําให ได นโยบายที่
สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับ
ซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสกึ เปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ
การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก เจาหนาที่ผู
ปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและ
การใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/
อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

บทที่ ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน

ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย องชมเชยเจ าหน าที่ ที่เ ป ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปน
ปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือก
ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก

( ๑๔ )

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจ าหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและ
สังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสั ญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให
บุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง
แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสิ นใจที่จะเปดเผยควรจะ
เปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่
รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• การสงสาสนขององคกร

องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา
เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาที่วา
จะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิด
การกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย

รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติ
และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย
การเปดเผยการกระทําผิด เพื่อปองกันการละเมิดหลั กคุณธรรม ตองมี กลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ
อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร ?

วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิด ตองจัดชองทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบดวย
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ
นั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน

สิ่งแวดลอม

( ๑๕ )
- การกระทําที่เ ปน เหตุ ให เป นอัน ตรายตออนามัย สาธารณะ ความปลอดภัย หรืออั นตรายต อ

สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรื อการดู ห มิ่น เหยี ย ดหยามกั น ในที่ ทํางาน องค กรควรกํ าหนดกระบวนการเป ด เผยผลประโยชน สาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทํา
อยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโ ดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วา
เมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุม คือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
• นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน
การเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน

มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ
เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ

หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง
เชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนํา

( ๑๖ )
ตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ

ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร
องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปด เผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการ
เปดเผยอยางแข็งแกรง
• ดัชนีวัดความสําเร็จ
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงานจะตอง
พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิดความ
เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆและหัวหนา
สายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย
ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ตอผลที่ จะเกิ ดต อที มงาน บทบาทสํ าคั ญที่ สุด ที่ไดจ ากการวิจั ย คือการปรับ เปลี่ย นทั ศนคติของขาราชการตอการ
รายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากใน
การสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความ
เชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวา
ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน

( ๑๗ )
- ใหเวลาและขอมูลทีย่ อนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา
ลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูล
อยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก
เพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปด เผยและผลที่ เกิดจากการเปดเผยข อมูล ที่ไดรั บจากผูเ ปดเผยจะตองเป น
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการ
กระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทํา
ใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก
ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัด
ใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการ
ไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน
การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม
เปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกั บโครงสรางธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝ กอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยข อมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
โดยที่ หลักการและแนวคิดนี้ สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓

• เจตนารมณ

( ๑๘ )

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ
วา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทํา
หนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรม
ที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ
ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวน
ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ย ง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเช น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาตตางๆ
ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น

( ๑๙ )
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูส ึกผูกพันหรือพันธะกับผูให
และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้ อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชา
สังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยาง
เปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร งใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่
ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให -รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถจั ดการเรื่ องนี้ ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆต องมี การ
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
หามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความ
ถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ

( ๒๐ )
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
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 ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวา
จะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรื อผลประโยชนที่ไดรับ เมื่อเทีย บกับ ราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต อ งรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจ าหน าที่ ของรั ฐผู นั้ นเก็ บรั กษาของไวเ ปน กรณี ไป เชน ของขวั ญในการย ายหน ว ยงานในขณะดํารงตํ าแหน งเดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่ อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย
ฯลฯ
ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพื่ อเป นการขอบคุ ณในการให บริ การที่ ดี แต เ มื่อรวมกั นแล ว มี คามากกว าสามพัน บาทตองรายงานของขวั ญหรื อ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ) ตองปฏิเสธ
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร

( ๒๑ )
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝ าฝน นโยบายวาด วยการรั บของขวั ญหรื อผลประโยชนนั้น และพร อมฝ าฝน การปฏิบั ติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนัน้ หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับ ของขวั ญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรั บรูวามี การปฏิ บัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถื อศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ
และตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้ นๆมีคาต่ํากว าที่ เปน จริ ง เพื่อหลี กเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนั บวาเป นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ
คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชน นี้ ผูรั บจาง ผูรับเหมา และหรือผูรั บจัดซื้ ออาจรั บรูผิด พลาดและเขาใจวาการ
รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผ ลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปน ไปไดมากที่เราจะรับ ของขวัญและ
ผลประโยชนโ ดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุ คคลอาจสงสั ยวาการรั บของขวั ญและหรื อผลประโยชน ใดๆ ถือไดว าเป น
ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน
พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคน
แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ
ใหคําแนะนําก็ตาม”

( ๒๒ )
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ท า นต อ งระลึ ก อยู เ สมอว า เหตุ ผ ลที่ ท า นใช ก ล า วอ า งเช น นี้ ไ ม ส ามารถปกป อ งท า นจากการถู ก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง

หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวมสัมมนาดาน
ทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนนั้ ไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเ ขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงาน
หนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัล
นั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานทีจ่ ะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองให
สละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ

ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ
: ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
บทสรุป

ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการ
และหรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัด
ให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม
แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม
จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง

ภาคผนวก
เอกสารอานประกอบ :
- คูมือดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปรงใส
หนวยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,กรุงเทพฯ ๒๕๕๕
- ณัฐวัฒน อริยธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕,
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ ๒๕๕๖
- ณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐที่มุงเนนการดําเนินการ
ในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ ๒๕๕๓
- พรศักดิ์ ผองแผว และคณะ, “องคความรูวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙
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