
คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงาน
เพื่อปองกันผลประโยชนทบัซอนของเทศบาลเมืองสระแกว

เทศบาลเมืองสระแกว
อําเภอเมืองสระแกว จังหวัดสระแกว



คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหแก
คนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ัง
ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอน
ของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก
สวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได

เทศบาลเมืองสระแกว ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน ของเทศบาลเมืองสระแกว เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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เกร่ินนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชน

สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใชดุลพินิจ
ในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ  ความเปนกลาง  และความเปนธรรม  จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม  และทําใหผล
ประโยชนหลักขององคกร  หนวยงาน  สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป  โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพใหบริการ  ความเปนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม  ตัวอยางเชน  การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจาก
ผูประกอบการเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน
การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพ่ือประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐ และพวกพองฯลฯ  เปนตน

อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา  หรือไมมีความรู
ในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก  จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา

ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of  interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ

เทศบาลเมืองสระแกว ไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ
จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้

คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพ่ือ

สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑.มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๑๒.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภิบาลฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม นั้นไมใช
แนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษย



( ๒ )
เปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน
และคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปน

ธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสรางคานิยมท่ี
ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน

๓. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น

๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การ
แจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงาน
ท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที

๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือประชาชน
ดวย

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได
ทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน
และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

เศรษฐกิจพอเพียง มีองคประกอบมีหลักและเง่ือนไขสําคัญ ดังนี้
หลักการ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ



( ๓ )
การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน

ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล

เง่ือนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ท้ังความรูและ

คุณธรรมเปนพ้ืนฐาน
เง่ือนไขความรู ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของ อยางรอบดาน ความ

รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ

เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองสระแกว
เทศบาลเมืองสระแกว ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังเชน

๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลเมืองสระแกว พ.ศ.
๒๕๕๓

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ัน
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ

๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น เทศบาลเมืองสระแกว
พ.ศ. ๒๕๕๓

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ัน
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน



( ๔ )
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลเมืองสระแกว พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลเมืองสระแกวทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพ่ือ

รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑o ประการดังนี้

๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน

ทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน พัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ขอบังคับเทศบาลเมืองสระแกว วาดวยจรรยาขาราชการ พนักงานและลูกจางเทศบาลเมืองสระแกว
เทศบาลเมืองสระแกว ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยมีหนาท่ีในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินการดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะ
การศึกษาของทองถ่ินการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฉะนั้นเพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของ
ขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมี
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว

เทศบาลเมืองสระแกว จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลเมืองสระแกว เพ่ือเปนกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนท่ัวไปไว ดังนี้

ขอ ๑ ความซ่ือสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ



( ๕ )
๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ
๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงม่ันแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด
ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความ

เต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ

สวนรวม
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ ๔ การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม
๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี
ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมท่ีจะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ขอ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
๖.๑ ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนขาราชการ
ขอ ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ขาราชการ พนักงานและลูกจางของเทศบาลเมืองสระแกว
อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยท่ัวไปใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้

๑.พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ

๒.พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ



( ๖ )
๓.พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน

เปนหลัก
๔.พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕.พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖.พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
๗.พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘.พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙.พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

ประกาศเจตนารมณเทศบาลเมืองสระแกว เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน

เนื่องดวยเทศบาลเมืองระแกว เปนหนวยงานท่ีรับใชและใหบริการประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งในการ
ดําเนินงานของเทศบาลเมืองสระแกว ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก

เทศบาลเมืองสระแกว ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาท่ีทําใหเกิดผล
กระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยาง
แทจริง เทศบาลเมืองสระแกว จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถ
ตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น  โดยใหเจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้

๑.ไมยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพยสินราชการ
๒.ไมเรียก  ไมรับ  ไมเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชนมิชอบ
๓.ไมใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนตนหรือพวกพอง
๔.ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เสมอภาค
๕.กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง
๖.เปดเผยตอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอรรัปชั่น
๗.รวมปกปอง คุมครอง  ผูตอตานคอรรัปชั่น
๘.พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

ในคูมือเลมนี้  จะสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพ่ือ
การปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน  โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท  ไดแก

บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
บทท่ี ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
บทท่ี ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด

ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict  of  Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา  เชน “ผลประโยชนทับซอน”

“ผลประโยชนขัดกัน”  “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตน  และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ  กลาวท้ังเปน
สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให
เกิดประโยชนสวนตัว  โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของ



( ๗ )
ตัวเงิน  หรือทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ
ดังนี้

๑. หาผลประโยชนใหตนเอง  คือ  การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง  เชน  ขาราชการใชอํานาจหนาท่ี
ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  เปนตน

๒. รับผลประโยชน  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชน  เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี  หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา  เปนตน

๓. ใชอิทธิพล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี สงผลท่ีเปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม

๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทํางานสวนตัว  เปนตน

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกลาวดัก
หนาไวกอน เปนตน

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน  เปนตน

๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง  คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทําทํางานเดิม  โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม  เชน  เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ  หลังจากเกษียณ  เปนตน

บทท่ี ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม

(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย  และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)



( ๘ )
ประมวลจริยธรรม ในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดัง

ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  สวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม  สวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน
พนักงานจางและลูกจางฯ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๓

สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ

๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน

การบริหารผลประโยชนทับซอน หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ

อันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาท่ีก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ

ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติ
มิชอบในท่ีสุด

• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาท่ีก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาท่ีแตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนท่ีมี

• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน

• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากข้ึน

• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดข้ึนในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรท่ีสงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน

• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปด

• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเม่ือมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี
การใชหนาท่ีในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง

• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อม่ันวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง



( ๙ )
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ

• ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตอบุคคล/กลุมไมวา
ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ีแต
รวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวยเชนเพ่ือนญาติคูแขงศัตรู เม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน
เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ

ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ
- เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)
๑.ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ

เพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชนท่ีดินหุนตําแหนงในบริษัทท่ีรับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ําใจไมตรี
อ่ืนๆ

๒.ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้

•หนาท่ีสาธารณะ (public duty) หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ังระดับทองถ่ินและ
ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาท่ีภาครัฐ
สามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย

- ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ี
- ตองจํากัดขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรบัผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนงขณะท่ีไปหาตําแหนงงานใหม

•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)
องคกรสากลคือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาหนาท่ีภาครัฐ ดังนี้

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภท คือ
- ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน



( ๑๐ )
- ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แต

จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวา
การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม
เทานั้นแตตองทําใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต

•หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)
มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน

และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาท่ีท้ัง
สองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หนวยงานท่ีมีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆทําไมได คนสวนใหญไม
คอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาท่ีใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลักเจาหนาท่ี

ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคล
อยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไม
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย

• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆเชนจด
ทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวน
ตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี ถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใช
กระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนาจะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความเชื่อม่ันแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย

• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการจัดการ
ตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและ
เจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมีเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย



( ๑๑ )
• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาท่ีซึ่งตอง
อาศัยวิธีการดังนี้

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจในการ
เปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผย เพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด
- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ

ซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตอง

ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถ

นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน

๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ

• รายละเอียดแตละข้ันตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน

ทับซอนและผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เพ่ือปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให

เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพ
การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอร/ิการแขงขันกับคนอ่ืน/ กลุมอ่ืน



( ๑๒ )
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจตรา

เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาตการใหบริการท่ีอุปสงค
มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การ
ตัดสินขอพิพาทฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ

- การระบุผลประโยชนทับซอน จักตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ประกอบกัน

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ

เจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเก่ียวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําให
ผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ

- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เปนไปได)

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆท่ีใชเพ่ือการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง
- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง ตั้งแต

เจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม
ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะ
ชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน ผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน

- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูใน

ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาท่ี
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคํานึงถึงสิ่งท่ี
ผูบริหารใหความสนใจ

- ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือ
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน



( ๑๓ )
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมาหากไม
ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ี
สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับ
ซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบได

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอมูล

จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสกึเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ
การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและ
การใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/
อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง

บทท่ี ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน
ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน

หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปน
ปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ



( ๑๔ )
• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ

การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาท่ี
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาท่ีมีตอกลุมคนและ
สังคมท่ีใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําให
บุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลท่ีเปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับไดรับการปกปอง
แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจท่ีจะเปดเผยควรจะ
เปนเรื่องพ้ืนฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมท้ังการปกปองขอมูลท่ี
รายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได

• การสงสาสนขององคกร
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงวา

เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาท่ีวา
จะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโนมจะทําใหเกิด
การกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ังนโยบาย

ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมท่ียอมรับใหปฏิบัติ
และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย

การเปดเผยการกระทําผิดเพ่ือปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ
อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี

• องคกรควรจะทําอยางไร ?
วิธีท่ีดีท่ีสุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิด ตองจัดชองทาง

อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะไดรับผลกระทบดวย
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร

ซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ
นั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควรประกอบดวย

- การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี
- การบริหารท่ีเปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการท่ีไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน
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- การกระทําท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ

สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม

หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชดัเจน

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทํา
อยางไร เพ่ือใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วา
เม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร

การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง

เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุม คือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ

ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ

กระทบตอสิ่งแวดลอม
• นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน

การเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย

- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร
- ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
• การใหความสําคัญกับการรายงานและวธิีการรายงานท่ียืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการ

ใหบริการท่ีไมเปนธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงานตอองคกรอิสระ
เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง

เชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนํา



( ๑๖ )
ตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา

• เบ้ืองหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร

องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบท่ีชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี และผลักดันการ
เปดเผยอยางแข็งแกรง

• ดัชนีวัดความสําเร็จ
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญมากหนวยงานจะตอง

พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาท่ีเกิดความ
เชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน พิจารณาไดจาก

- มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืนๆและหัวหนา

สายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information

Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย
ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการ
รายงาน

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากใน
การสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรวจสอบตางๆ

ผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความ
เชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได
บทบาทอ่ืนๆ คือ

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือใหแนใจวา

ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี
- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน
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- ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคําปรึกษาแนะนํา

ลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูล
อยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก
เพียงไร

ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการ
กระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตนหรือทํา
ใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก

ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัด
ใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเม่ือขาราชการ
ไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน
การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน

• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไม
เปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ
และขนาดขององคกร

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

บทท่ี ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
โดยท่ี หลักการและแนวคิดนี้ สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ

ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓



( ๑๘ )
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐ

วา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทํา
หนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรม
ท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

•อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ

ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ

ตอนรับใหท่ีพักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวน
ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัติ

• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม

๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ

ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ
ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน



( ๑๙ )
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ

รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีประชา
สังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยาง
เปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ี
ถูกตอง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ

๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ

หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและเจาหนาท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมีการ
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ

๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
หามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความ
ถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ  เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให

และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน



( ๒๐ )
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร

เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท
ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร  เชน งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวา
จะมีคาราคาเทาใด

ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาท่ี
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวย
ฯลฯ

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ

เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร



( ๒๑ )

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนัน้หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล

ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย

• การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ
และตอขาราชการ

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ

คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ
รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปน
ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”

“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัลผลประโยชน

พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน

แรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ

ใหคําแนะนําก็ตาม”



( ๒๒ )
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”

ทานตองระลึกอยู เสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการถูก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือ

ผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร

บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการ

และหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนท่ีรัฐจัด
ให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม
แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม
จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมท้ัง องคกรของทานเอง

สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหน่ึง สงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซื้อจดัจาง (HR procurement) ใหเขารวมสัมมนาดาน

ทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูน้ันไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเปน personnel
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัลน้ันไวโดยไมไดรายงาน
หนวยงานเน่ืองจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสมัมนา

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตดัสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัล
น้ันและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตผุลวาการปรากฏตวัของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงาน ดังน้ันเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลช้ินน้ี

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในท่ีสุดเจาหนาท่ีจึงถูกขอรองให
สละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือประโยชนตามความเหมาะสม



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, “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐท่ีมุงเนนการดําเนินการ
ในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ ๒๕๕๓

- พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ, “องคความรูวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙
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