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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นถือวาเปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับพี่นองประชาชน และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใหแก
คนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและการดําเนินการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิ
ควรไดโดยชอบดวยกฎหมายรวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปน
เวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือ
คสช.ไดมีคําสั่งที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุก
สวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย
มุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เผา
ระวัง เพื่อสกัดกั้น เพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการในการจัดทํา
คูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอ น ขององคการบริหารสวนตําบลหิน
เหล็กไฟ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
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ความเปนมา
คานิยมหลัก 12 ประการ
หลักธรรมาภิภาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
วาดวยจริยธรรมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
7. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
8. ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เปนหนวยงาน
ในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
9. ความหมายผลประโยชนทับซอน
10. บทที่ 1 การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
- นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
- หลัก 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
- แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
11. บทที่ 2 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- การเปดเผลผลประโยชนสาธารณะ
12. บทที่ 3 การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
13. บทสรุป
14. กฎหมายที่เกี่ยวของ
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ความเปนมา
การมี ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ น ถื อ เป น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป น การ
แสวงหาประโยชนสวนบุคคล โดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่
ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมใน
การปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตอง
สูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความ
เปน ธรรมในสังคม รวมถึงคุณค าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต ตั้งแตร ะดั บองคกรจนถึ งระดับสั งคม
ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ
การอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการ
จัดการปะระมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาทีข่ องรัฐและพวกพอง ฯลฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําผิดโดยไมเจตนา หรือไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความชัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม Conflic of interest : COL) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอน
ในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
คานิยมหลัก 12 ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติใหมีคานิยมไทย 12 ประการ
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา

-212.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตัว
หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปน
ธรรม นั้น ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกัน
เปนสังคมของมวลมนุษยเปนพัน ๆ ป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความ
สงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหา ขอขัดแยงโดยสันติวิธี และพัฒนาสังคมใหมีความ
ยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม
2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง
คานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
3. หลั ก ความโปร ง ใส คื อ การทํ า ให สั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ เ ป ด เผยข อ มู ล ข า วสารอย า ง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคการให
มีความโปรงใส มี การเป ดเผยขอมูล ขาวสารหรื อเป ดให ประชาชนสามารถเขาถึงขอมู ลขาวสารไดสะดวก
ตลอดจนมี ร ะบบหรื อกระบวนการตรวจสอบและประเมิ นผลที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่งจะเป นการสรางความ
ไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
4. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามา
มีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรือ
อื่น ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความ
รวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
5. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความ
บกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
6. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้น ในการบริหาร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุ มคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการ
หรือประชาชน

-3หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิ จ พอเพี ยง” เป น ปรัช ญาที่พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว ทรงมี พระราชดํ ารั ส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคง
และยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้น ๆ อยางรอบคอบ
การมี ภู มิ คุ ม กั น ที่ ดี ใ นตั ว หมายถึ ง การเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มรั บ ผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัยทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน
ความรอบคอบที่ จ ะนํ า ความรู เ หล านั้ น มาพิ จ ารณาให เ ชื่ อมโยงกั น เพื่ อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
ประมวลจริ ย ธรรมขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น เหล็ ก ไฟ ได กํ า หนดมาตรฐานจริ ย ธรรมอั น เป น
คานิยมหลัก ไดแก
1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร องค การบริหารสวน
ตําบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. 2553
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานักที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
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2. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบลหินเหล็กไฟ พ.ศ. 2553
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานักที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
3. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ

พ.ศ. 2553
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ทุกคนมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
7) การใหขอมูลขาวสารอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมฉบับปจจุบัน
ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ วาดวยจรรยาบรรณขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
หินเหล็กไฟ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมี
หนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ
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วางมาตรฐานการดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้น เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติ หนาที่อยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล มี ความโปร งใสและเป น ธรรม จึ ง สมควรให มีข อบั งคั บ ว าด ว ยจรรยาบรรณ
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ
องคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาบรรณขาราชการองคการบริหาร
สว นตํ าบลหิ นเหล็ กไฟ เพื่ อเป น กรอบมาตรฐานในการประพฤติ ป ฏิ บั ติต นของข าราชการ ลูกจ าง และ
พนักงานจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกีย รติภูมิ
ของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ 1 ความซื่อสัตย และรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
1.2 ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
1.3 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ 2 การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
2.1 ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
2.2 ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และครบถวน
ขอ 3 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
3.1 ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอสวนรวม
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
3.3 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีน้ําใจ เพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ 4 การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม
4.2 ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ 5 การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
5.2 ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รูจักพึ่งตนเองและลด ละ เลิกอบายมุข
ขอ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชนสว นรวมเหลือผลประโยชนสวนตน
6.2 กลาหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ 7 ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได
7.1 เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
7.2 พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
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หินเหล็กไฟ
อนุ ส นธิ สั ญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลส วนท องถิ่ น (ก.ถ.) ได กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานจางสวน
ทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานจางสวนทองถิ่น
โดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ประกาศเจตจํานงองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอยาง
ใกลชิด ซึ่งในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟไดคํานึงถึงความตองการและประโยชน
สูงสูดของประชาชนเปนหลัก
องค การบริ หารสว นตํ าบลหิน เหล็ กไฟ ได เล็งเห็ นความสําคั ญของป ญหาทุจ ริต คอรั ปชั่ น ซึ่งเป น
ปญหาที่ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชน
ไม ต กถึ ง มื อ ประชาชนอย า งแท จ ริ ง องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหิ น เหล็ ก ไฟจึ ง มี เ จตจํ า นงร ว มกั น ในการ
ดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได เพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตาน
การทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมยักยอก เบียดบังเวลาและทรัพยสินราชการ
2. ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
3. ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
5. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
6. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรัปชั่น
7. รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรัปชั่น
8. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
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ปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปน 3 บท ไดแก
1. บทที่ 1 การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
2. บทที่ 2 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
3. บทที่ 3 การให-รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง ความ
ทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของ
รัฐ กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลาย
รูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมใชในรูปตัว
เงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
1. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่
ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
2. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
3. การใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแก
ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
5. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดัก
หนาไวกอน เปนตน
6. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนัก
บัญชีแตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
7. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือ การไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูใน
นโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
-

ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมีความสําคัญใน
อันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของกลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต
กฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม

บทที่ 1
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของป ญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุป
สรรตอการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร พ.ศ.2553 ไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมหมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ 5 ประมวล
จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น พ.ศ.2553 ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด
2 มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ 5 และประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหินเหล็กไฟ ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ 3
สํ า หรั บ ในบทนี้ จะได ส ะท อ นหลั กการและแนวคิ ด ที่ เ ป น สากลพร อมข อ เสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปน 3 หัวขอใหญ คือ
1. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
2. การเปดเผยผลประโยชนทับซอน
3. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน มีดังนี้
 ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ
อันดับตน
 ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม
 ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตน หรือของคนบางกลุมแทน ซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจ
นําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด
 ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่ แตประเด็น คือ ตองเปดเผยผลประโยชนทับ
ซอนที่มี
 หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใส และพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
 ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหมีความสัมพันธซับซอนซอนทับ มากขึ้น
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องคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
 หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดใยตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปด
 ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจ กรณีนี้เรียกวามี
การใชหนาที่ในทางมิชอบ หรือแมแตการฉอราชฎรบังหลวง
 การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงาน เนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมมีผลประโยชนแอบแฝง
 นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
 ผลประโยชนสวนตน (private interest) ผลประโยชน คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลตอบุคคล/
กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชน
ดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ
คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามี
เรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน มี 2 ประเภท คือ ที่เกีย่ วกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับ
เงิน (non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ทีด่ ิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลดของขวัญ หรือของที่
แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีขอสังเกตวา แมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูประเภทนี้
 หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐ คือ การให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะ
เจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทํางาน
ใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
 ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชน
ของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใช
เรื่องงาย แตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
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- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบ
แขนที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ขณะที่ไปหาตําแหนง
งานใหม
 ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคการสากล คือ Organization
for Economic Cooperation and Development (ORCD) นิยามวาเปนความ
ทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาหนาทีภาครัฐ ดังนี้
ผลประโยชนทับซอน มี 3 ประเภท คือ
ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี
แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจ
นํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่
ไมเพียงพอแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็น
ดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอน
กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
 หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี 2 ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไม
สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือ
แมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหนาที่ตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มี
กําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่น ๆ ทําไมได คน
สวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสีย คือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิ
ชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับ
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และกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
 หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
 ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่
หลัก เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย
จะตองทํางานในของเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชน
สวนตนมาแทรกแซง รวมถึงการเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล ปฏิบัติตอแตละบุคคล
อยางเปนกลาง ไมมอี คติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ
วงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมี
จริยธรรมดวย
 สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ
และมีความพรอมรับผิด มีวิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยาย
เจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชนสวน
ตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผย ทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่
รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
 สงเสริมความรับผิดชอบที่สวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหา
หรือจัดการผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมือ
อาชีพของเจาหนาที่และองคกร การจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับใน
องคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มี
ความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาทีตองจัดการกับเรื่องสวน
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปน
แบบอยางดวย
 สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบ ริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรม
แหงความซื่อตรงตอหนาที่ ซึ่งตองอาศัยวิธีการ ดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาทีเปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่
ผิด

-12- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน
ทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนา
ในเรื่องตอไปนี้
1. มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทาง
จริยธรรม
2. กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
3. กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
4. วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบ
ของตนเองที่จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
 แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
 กรอบการทํางาน นี้เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่
เกี่ยวของ สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและ
กฎหมายได มี 6 ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
1) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
3) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบาย
การจัดการผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
4) ดําเนินการเปนแบบอยาง
5) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึง
ความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน
6) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
 รายละเอียดแตละขั้นตอน
1) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้ คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญ คือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให
เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ
สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ)
ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม
ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต
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การใหบริการที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให
เงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่
สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
2) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร
และเจาหนาที่เกี่ยวของกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละ
คน ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบของสมาชิกใน
องคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามรถรูไดวา เมื่อใดมีผลประโยชนทับซอน
เกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเปนไปได๗
เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ที่ใชเพื่อการจัดการ
ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
3) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง ตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร การใหความรูจะเพิ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวาง
ทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุ
และเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความ
แตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรให
เอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนน
ตรงที่จุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอการรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน
นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและ
ความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
4) ดําเนินการเปนแบบอยาง
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูอยูใน
ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน
สนับสนุนใหเจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมี
ความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
ผูบริหารตอง (1) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (2) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ
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พิจารณาปจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
5) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญ คือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม
ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอก ไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายในหรือโอกาสการใช
อํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือ
ดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และ
ความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวมใน
การระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบาย
การจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไข
ผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับ
ความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนได
เสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
6) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม
ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพ
การทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของ
และความรวมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยัง
เปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควร
ครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุน เพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่ การเปดเผยและรายงานขอ
สงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติ ของภาครัฐ เปนรากฐานของ
ความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่นยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

บทที่ 2
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
 ผูเปดเผยผลประโยชน
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐที่
กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะ หลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ
เจาหนาที่โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก
(core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่ง
ความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหา
ความเสี่ย งสาธารณะ การรายงานการกระทํ าผิด ภายในองคกรหรือภายนอกองค กรตอสาธารณชน เป น
ทางเลื อกที่ ดี ที่สุ ด โดยเฉพาะเมื่ อช อ งทางภายในและกระบวนการบริ ห ารภายในใช ก ารไม ได หรื อขาด
ประสิทธิภาพ
 ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับ
เจาหนาที ปญหาสําคัญ คือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่
มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขาม ความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอ
กลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปน ปจจัยสําคัญ
อีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิด คือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่
เปนความลับ ไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทาง
ตรงกันขาม การตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงาย ๆ หลักคือ จะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มี
การเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได
 การสงสาสนขององคกร
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว า
เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแก
เจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
แนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด
 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององค การ ในมาตรฐานทางจริย ธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่ เป น มาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่
ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย

-16การเปด เผยการกระทําผิดเพื่อป องกั นการละเมิ ดหลั กคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้น ตองอธิบายไดดวยวาจะมีการ
ดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่
 องคกรควรจะทําอยางไร
วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิด จัดชองทางอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตาง ๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ (เชน กลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองคกร
จริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผยควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอสิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผลผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทํา
อยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุก ตอบสนองตอการ
เปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยาง
เป นสั ญชาติ ญาณ) วาเมื่ อเกิด ขอสงสัย วาเกิ ดการคดโกง ประพฤติ ผิด ควรต องรายงานทัน ทีต อหั วหน า
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาทีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดได 4 กลุม คือ
1) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
2) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
3) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบ โดยเจาหนาทีของรัฐ องคกรของรัฐหรือผูรับจาง
จากรัฐ เปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
4) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

-17การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน
การเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการ
เปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
 การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมต องกําหนดใหเจาหนาทีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ใหบริการที่ไมเปนธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชา
หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่
หรือรายงานตอองคกรอิสระ เชน ป.ป.ช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน
 การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ไดรับการคุมครองอยาง
เชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให
คําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และความมีการอบรม
พิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา
 เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร
องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการ
เปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง
การปกปองสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมาก หนวยงานจะตอง
พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียน ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่
เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
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 ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการ ผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่น ๆ และ
หัวหนาสายงาน

 บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริการระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผู
เปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และ
รับ ผิ ด ชอบโดยตรงต อผลที่ จ ะเกิ ดต อที มงาน บทบาทสํ าคั ญที่ สุ ด ที่ได จ ากการวิ จั ย คื อ การปรับ เปลี่ ย น
ทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากใน
การสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตาง ๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย
ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนป จจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผย
บางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไป เปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและ
ปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวา
ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่ โดยใหคําปรึกษา
แนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจ ตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมให
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เพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวามีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
 การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก
ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมืองขาราชการเปดเผยการ
กระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินในเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก
ขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรม ทักษะ
เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะใน
การสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
-

 เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best-practice target)
หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัย
เกี่ยวกับการบริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษา
การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

บทที่ 3
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชน ของขาราชการพลเรื อนและเจาหนาที่ ภาครัฐ ในประมวลจริย ธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543
 เจตนารมณ
เนื่ อ งจากความเชื่ อถื อไว ว างใจของประชาชนต อ การปฏิ บั ติ งานของข า ราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจาก
ผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจ
ของประชาชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบ
ตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
 ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการ
หรืออื่น ๆ ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน
รายได และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
 ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การ
ตอนรับ ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใช
สวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
 ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่ง
ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว
การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะ
ไดรับประโยชนมากกวาคนอื่น ๆ
รายละเอี ย ดต อ จากนี้ เ ป น ข อ เสนอแนะในการพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การให – รั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
 เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี 3 คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะ
รับหรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
1) เราควรรับหรือไม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
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1) เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได
หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
1. ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจ
เขาขายการรับสินบน
 การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซื้ อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิ อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคล
กลุมอื่น
2. การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตนที่
ได รั บ กลายเป น มี อิทธิ พลต อการปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการ หรื อ ก อให เ กิ ด ข อสงสั ย ต อสาธารณชนว าเป น การ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไม
ควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน หรือพันธะกับผูให และ
อาจกอใหเกิดความเสื่อม ศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตําและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง
โดยส วนราชการที่ อยู ในกลุมปฏิ บัติ ห นาที่ที่เสี่ ย งต อการประพฤติมิชอบ ควรกํ าหนดนโยบายดานนี้ อย าง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ
หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทย
โดยรวม”
ดั ง นั้ น องค ก รหรื อ บุ ค คลใด ๆ ไม ค วรใช ข องขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองค กรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอน ความ
เชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิก
ทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่
ภาครั ฐมี พันธะผู กพั น ที่จ ะต องปฏิบั ติงานอยางเป นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึด มาตรฐานความ
โปรงใส ความพรอมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ
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2) เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการ ตอไปนี้
1. ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให – รับกับ
องคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ
หน ว ยงานควรกํ าหนดนโยบายด านนี้ ให เคร งครั ด และมี กระบวนการที่ ช วยให ขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
2. บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจาก
ระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต
ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของ
ทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการ
รับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและ
หรือประโยชนนั้น ๆ
หลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดความตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยต องมีคานอย
กวา 3,000 บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ การรับทรัพย สินหรือประโยชน อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.2543
(ภาคผนวก 1)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
 ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินของ
องคกร ไมวาจะมีคาราคาเทาใด
 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
 ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาด ระหวาง 3,000 – 15,000 บาท และ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาทีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะ
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ผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ
 ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหญคนเดียวกัน
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา 3,000 บาท ตอง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
 ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
 ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวา
จะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สมารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยาง เชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง
ปฏิเสธไมรับ ไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ
3) เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
1. ปรกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาปรับไมเกิน 3,000 บาท
2. หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000 – 15 ล000 บาท สวนราชการตอง
พิจารณาตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
3. หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
4) การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นและพรอมฝาฝนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการ
ฝาฝน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมี
ผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน
อาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
 การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติ
อยางมีอคติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนตอภาครัฐและขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญ คือ
1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ
เปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวา
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นับวาเปนการคดโกงและหลอกลวง ซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉย มองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
 การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและ
กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทํา
ใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญ
และหรือผลประโยชน โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทน
เกิดกวามาตรฐานที่กําหนด ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้อ อาจรับรูผิดพลาด
และเขาใจวาการรับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติ
หนาที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน
 การแสวงหาเหตุ ผลเพื่ อบิ ดเบื อความจริ ง มีแนวโน มที่ เ ป น ไปได มากที่เ ราจะรั บ
ของขวัญและผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใด ๆ ถือไดวาเปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกันองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ๆ ก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดู ซิ ฉั น อุ ทิ ศ เวลานอกเวลาราชการทํ า งาน ดั ง นั้ น มั น เป น การยุ ติ ธ รรมที่ เ ราจะได ร างวั ล
ผลประโยชนพิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉันและเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคน
แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวาฉัน
จะใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใด ๆ”
ท านต องระลึ กอยู เ สมอว า เหตุ ผ ลที่ ทานใช ก ล าวอ างเช น นี้ ไม ส ามารถปกป องท านจากการถู ก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่งสงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ให
เขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา 7,000 บาท จากการเปนผูเขารวม
สัมมนาที่มีบุคลิกเปน Personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน
เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้น ไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการ
เขารวมกิจกรรมการสัมมนา
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รายงานของรางวัลนั้น และลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขา
รวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้น เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะ
ตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที
จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม
โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง
อัตลักษณ
: ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให คืออะไร
 บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการ
และหรือเจาหนาที่ภาครั ฐไม วาจะสังกัดหนว ยงานใด ท านถู กคาดหวังใหปฏิ บัติห นาที่และตัด สินใจ โดย
ปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปน
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขนดวยการ
รับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสมจะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทาน
รวมทั้งองคกรของทานเอง
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