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คำนำ
องค( ก รปกครองส9 ว นท< อ งถิ่ น ในฐานะเปD น ผู< ใช< อ ำนาจรั ฐ ในการปกครองและบริ ห ารจั ด การในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ เปDนหน9วยงานที่มีหน<าที่ในการให<บริการสาธารณะด<านต9างๆ ซึ่งดำเนินการแก<ไขป\ญหาต9างๆที่เกิดขึ้นให<แก9
คนในท<องถิ่นเปDนองค(กรที่มีความใกล<ชิดกับประชาชน และมีความเข<าใจในสภาพและรับรู<ถึงสาเหตุของป\ญหาที่
เกิดขึ้นภายในท<องถิ่นดีกว9าหน9วยงานราชการส9วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค(กรปกครองส9วน
ท<องถิ่นย9อมอาจส9งผลกระทบต9อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน<าที่หรือละเว<นการปฏิบัติ
หน<าที่โดยมิชอบ หรือได<ใช<อำนาจในตำแหน9งหน<าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน(ที่มิควรได<โดยชอบด<วยกฎหมาย รวมทั้ง
ป\ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปDนป\ญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปDนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ<อน
ของป\ญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห9งชาติ หรือ คสช. ได<มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปfองกันและ
แก<ไขป\ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส9วนราชการและหน9วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก<ไข
ป\ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ9งเน<นการสร<างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส9งเสริมการมีส9วนร9วมจากทุก
ส9วนในการตรวจสอบ เฝfาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให<เกิดการทุจริตได<
องค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว ได<ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ
องค(กรปกครองส9วนท<องถิ่น การปฏิบัติหน<าที่หรือละเว<นการปฏิบัติหน<าที่โดยมิชอบ หรือได<ใช<อำนาจในตำแหน9ง
หน<าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน(ที่มิควรได<โดยชอบด<วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู9มือการพัฒ นาส9งเสริมการ
ปฏิ บั ติ งานเพื่ อ ปf อ งกั น ผลประโยชน( ทั บ ซ< อ น ขององค( ก ารบริห ารส9 วนตำบลวั งน้ ำเขี ย ว เพื่ อ เปD น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานต9อไป
องค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว

สารบัญ
หน<า
๑. เกริ่นนำ
๒. ค9านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๓. หลักธรรมาภิบาล
๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. ประมวลจริยธรรมองค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
๖. ข<อบังคับองค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวว9าด<วยจรรยาข<าราชการองค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
๗. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส9วนตำบลและพนักงานจ<าง
ขององค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว
๘. ประกาศเจตนารมณ(องค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวเปDนหน9วยงานในการต9อต<านการทุจริตคอรัปชั่น
๙. ความหมายผลประโยชน(ทับซ<อน
๑๐. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน(ทับซ<อน
- นิยามศัพท(และแนวคิดสำคัญ
- หลัก ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน(ทับซ<อน
- แนวทางการจัดการผลประโยชน(ทับซ<อน
๑๑. บทที่ ๒ การเปkดเผยผลประโยชน(สาธารณะ
- การเปkดเผยผลประโยชน(สาธารณะ
๑๒. บทที่ ๓ การให<-การรับของขวัญและผลประโยชน(
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
๑๓. บทสรุป
๑๔. กฎหมายที่เกี่ยวข<อง
ภาคผนวก

เกริ% นนํา
การมีผลประโยชน์ ทบั ซ้อน ถือเป็ นการทุจริตคอร์รปั ชันประเภทหนึ
?
?ง เพระเป็ นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่ งหน้าทีไ? ปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิ จในกระบวนการตัดสิน ใจชองเจ้าหน้ าที?ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิQงคุณ ธรรมในการปฏิบ ตั ิห น้ าที?
สาธารณะ ขาดความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์ ห ลักขององค์กร หน่ วยงาน สถาบัน และสังคมต้องสูญ เสียไป โดย
ผลประโยชน์สญ
ู เสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็ นธรรมในสังคม
รวมถึงคุ ณ ค่ าอื?น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตังQ แต่ ระดับ องค์ก รจนถึงระดับ สังคม ตัวอย่างเช่ น การที?
เจ้าหน้าทีข? องรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ?นื ใดจากผูป้ ระกอบการ เพือ? แลกเปลีย? นกับการอนุ มตั ิ การออก
ใบอนุ ญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลีย? นกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สนิ
ของรัฐเพือ? ประโยชน์ของเจ้าหน้าทีข? องรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผูจ้ งใจกระทําความผิดยังพบผูก้ ระทําความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มี
ความรูใ้ นเรือ? งดังกล่าวอีกเป็ นจํานวนมาก จนนําไปสูก่ ารถูกกล่าวหาร้องเรียนเรือ? งการทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา
ผลประโยชน์ ท บั ซ้อน หรือความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็ นประเด็นปั ญหาทางการบริหารภาครัฐในปั จจุบนั ทีเ? ป็ นบ่อเกิดของ
ปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในระดับทีร? ุนแรงขึนQ และยังสะท้อนปั ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQ าเขียวได้ตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชน์ ทบั ซ้อนใน
การปฏิบตั ริ าชการ จึงได้นํานโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานดังนีQ
ค่านิ ยมหลัก ๑๒ ประการ
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื?อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มคี า่ นิยมไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒. ซื?อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญoูต่อพ่อแม่ ผูป้ กครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝ่ หาความรู้ หมันศึ
? กษาเล่าเรียนทังQ ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศลี ธรรม รักษาความสัตย์
๗. เข้าใจเรียนรูก้ ารเป็ นประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผูน้ ้อยรูจ้ กั การเคารพผูใ้ หญ่
๙. มีสติรตู้ วั รูค้ ดิ รูท้ าํ
๑๐. รูจ้ กั ดํารงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเข้มแข็งทังQ ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ ายตํ?า
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่ นตน

หลักธรรมาภิ บาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที?ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ?งเรารูจ้ กั กันในนาม “Good Governance” ทีห? มายถึง การปกครองทีเ+ ป็ นธรรม นันQ ไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ทเ?ี กิดขึนQ ในสังคม แต่เป็ นการสะสมความรูท้ เ?ี ป็ นวัฒนธรรมในการอยูร่ ว่ มกันเป็ นสังคมของมวล
มนุ ษ ย์เป็ น พัน ๆปี ซึ?งเป็ น หลัก การเพื?อ การอยู่ร่วมกัน ในบ้านเมือ งและสังคมอย่างมีค วามสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน์และคลีค? ลายปั ญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ แี ละพัฒนาสังคมให้มคี วามยังยื
? น
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิ บาล
หลักธรรมาภิ บาลมีองค์ประกอบที%สาํ คัญ ๖ ประการดังนีB
๑. หลักนิ ติ ธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทนั สมัยและ
เป็ นธรรม ตลอดจนเป็ นทีย? อมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบตั ริ ่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็ นธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื?อมันในความถู
?
กต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื?อสร้าง
ค่านิ ยมที?ดงี ามให้ผู้ปฏิบตั ิงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบตั ิ ได้แก่ ความซื?อสัตย์สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมันเพี
? ยร ความมีระเบียบวินยั เป็ นต้น
๓. หลัก ความโปร่ ง ใส คือ การทํ า ให้ส งั คมไทยเป็ นสัง คมที?เปิ ด เผยข้อ มู ล ข่า วสารอย่ า ง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิ ดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจน
มีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลทีม? ปี ระสิทธิภาพ ซึง? จะเป็ นการสร้างความไว้วางใจซึง? กันและ
กัน และช่วยให้การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน?
๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทําให้สงั คมไทยเป็ นสังคมทีป? ระชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีชอ่ งทางในการเข้ามามีสว่ น
ร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื?นๆ และขจัด
การผูกขาดทังQ โดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึง? จะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิ ดชอบ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตังQ ใจปฏิบตั ภิ ารกิจตามหน้ าที?
อย่างดียงิ? โดยมุง่ ให้บริการแก่ผมู้ ารับบริการ เพือ? อํานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าทีก? ารงานทีต? นรับผิดชอบอยู่ และพร้อมทีจ? ะปรับปรุงแก้ไขได้ทนั ท่วงที
๖. หลักความคุ้มค่า ผูบ้ ริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนันQ ในการบริหาร
จัดการจําเป็ นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุม้ ค่า ซึง? จําเป็ นจะต้องตังQ จุดมุง่ หมายไปทีผ? รู้ บั บริการหรือ
ประชาชนด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
“เศรษฐกิ จพอเพียง” เป็ นปรัชญาทีพ? ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดํารัสชีแQ นะ
แนวทางการดําเนินชีวติ แก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตังQ แต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ
และเมือ? ภายหลังได้ทรงเน้นยําQ แนวทางการแก้ไขเพือ? ให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยั
?
งยื
? น
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลีย? นแปลงต่าง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีทไ?ี ม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ้ น?ื เช่น การผลิตและการบริโภคทีอ? ยูใ่ นระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกีย? วกับระดับของความพอเพียงนันQ จะต้องเป็ นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปั จจัยทีเ? กีย? วข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลทีค? าดว่าจะเกิดขึนQ จากการกระทํานันQ ๆ
อย่างรอบคอบ
การมีภมู ิ ค้มุ กันที%ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลีย? นแปลง
ด้านต่าง ๆ ทีค? าดว่าจะเกิดขึนQ ในอนาคตทังQ ใกล้และไกล
เงื%อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทังQ ความรูแ้ ละ
คุณธรรมเป็ นพืนQ ฐาน
เงื% อ นไขความรู้ ประกอบด้ ว ย ความรู้เกี?ย วกับ วิช าการต่ า งๆ ที?เกี?ย วข้อ ง อย่ า งรอบ
ด้าน ความรอบคอบทีจ? ะนํ าความรูเ้ หล่านันQ มาพิจารณา ให้เชื?อมโยงกัน เพื?อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขันQ ปฏิบตั ิ
เงื%อนไขคุณธรรม ทีจ? ะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ
ซื?อสัตย์สจุ ริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปั ญญาในการ ดําเนินชีวติ
ประมวลจริ ยธรรมขององค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํB าเขียว จึงได้กาํ หนดมาตรฐานจริ ยธรรมอันเป็ น
ค่านิ ยมหลัก ดังเช่น
๑. ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้ องถิ% นฝ่ ายบริ หาร องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลวังนํBาเขียว พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ?น มีห น้ าที?ดําเนิ น การให้เป็ น ไปตามกฎหมาย เพื?อรักษา
ประโยชน์สว่ นรวม เป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมันในมาตรฐานทางจริ
?
ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนีQ
๑) ยึดมันในคุ
? ณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจติ สํานึกทีด? ี ซื?อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทําในสิง? ทีถ? กู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน
รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
}
๘) การยึดมันในระบอบประชาธิ
?
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
๙) การยึดมันในหลั
?
กจรรยาวิชาชีพขององค์การ
๒. ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ% นฝ่ ายสภาท้องถิ% น องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลวังนํBาเขียวพ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ข้า ราชการการเมือ งท้อ งถิ?น มีห น้ า ที?ดํ า เนิ น การให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื?อ รัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมันในมาตรฐานทางจริ
?
ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนีQ
๑) ยึดมันในคุ
? ณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจติ สํานึกทีด? ี ซื?อสัตย์ และรับผิดชอบ

๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทําในสิง? ทีถ? กู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน
รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
}
๘) การยึดมันในระบอบประชาธิ
?
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
๙) การยึดมันในหลั
?
กจรรยาวิชาชีพขององค์การ
๓. ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ องค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํBาเขียว พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQาเขียวทุกคน มีหน้าทีด? าํ เนินการให้เป็ นไป
ตามกฎหมาย เพื?อรักษาประโยชน์ ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมันในค่
? านิยมหลัก ๑o ประการดังนีQ
๑) การยึดมันในระบอบประชาธิ
?
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
๒) ยึดมันในคุ
? ณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจติ สํานึกทีด? ี ซื?อสัตย์ และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และไม่มผี ลประโยชน์
ทับซ้อน
๕) การยืนหยัดทําในสิง? ทีถ? กู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
๘) การมุง่ ผลสัมฤทธิของงาน
รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
}
๙) การยึดมันในหลั
?
กจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๑o) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิน? ประพฤติตนเป็ นพลเมืองทีด? ี ร่วมกัน พัฒนา
ชุมชนให้น่าอยูค่ คู่ ณ
ุ ธรรมและดูแลสภาพสิง? แวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั
ข้อบังคับองค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํBาเขียว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริ หารส่วนตําบล
วังนํBาเขียว
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQาเขียว ในฐานะเป็ นองค์กรทีใ? กล้ชดิ กับประชาชนมากทีส? ุดโดยมี
หน้ าที?ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ?นการดําเนินการด้านการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บ
รายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื?อการบริหารงานพัฒนาโครงสร้างพืนQ ฐานของชุมชนวางมาตรฐาน
การดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะการศึกษาของท้องถิน? การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมทังQ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ? น ฉะนั นQ เพื? อ เป็ นการสร้า งจิต สํ า นึ ก ของข้า ราชการให้ ส ามารถปฏิ บ ัติห น้ า ที? อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็ นธรรมจึงสมควรให้มขี อ้ บังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังนํQาเขียว
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQ าเขียว จึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลวังนํQาเขียว เพือ? เป็ นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบตั ติ นของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ให้มคี วามรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีด? ว้ ยความเป็ นธรรมธํารงไว้ซง?ึ ศักดิศรี
} และเกียรติภูมขิ องข้าราชการอัน
จะทําให้ได้รบั การยอมรับเชือ? ถือและศรัทธาจากประชาชนทัวไปไว้
?
ดงั นีQ
ข้อ ๑ ความซื%อสัตย์และรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบตั หิ น้าทีด? ว้ ยความซื?อสัตย์สจุ ริต

เป็ นสําคัญ

ความเต็มใจ

ต่อส่วนรวม

๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใสเพือ? ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ราชการ
๑.๓ ปฏิบตั หิ น้าทีอ? ย่างเต็มกําลังความรูค้ วามสามารถโดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเองและมุง่ มันแก้
? ไขเมือ? เกิดข้อผิดพลาด
ข้อ ๒ การมีจิตสํานึ กมุ่งบริ การและให้คาํ ปรึกษา
๒.๑ ให้บริการแก่สว่ นราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน? และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย
๒.๒ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน? ได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วน
ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ_ ของงาน
๓.๑ ปฏิบตั หิ น้าทีโ? ดยมุง่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพือ? ให้เกิดผลดีและเป็ นประโยชน์
๓.๒ ขยันอุทศิ ตนและมุง่ มันในการปฏิ
?
บตั หิ น้าทีใ? ห้สาํ เร็จตามเป้ าหมาย
๓.๓ ปฏิบตั หิ น้าทีด? ว้ ยความสามัคคีมนี Qําใจเพือ? ให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื?อง
ข้อ ๔ การปฏิ บตั ิ หน้ าที%อย่างเป็ นธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริงเหตุผลเพือ? ความยุตธิ รรม
๔.๒ ไม่มอี คติในการปฏิบตั หิ น้าที?
ข้อ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิ จพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวติ อย่างมีเป้ าหมายพร้อมทีจ? ะเผชิญต่อการเปลีย? นแปลง
๕.๒ ใช้จา่ ยอย่างคุม้ ค่ามีเหตุผลและไม่ฟ่ ุมเฟื อยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบตั ติ ามหลักศาสนารูจ้ กั พึง? ตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ข้อ ๖ การยึดมันและยื
%
นหยัดในสิ% งที%ถกู ต้อง
๖.๑ ยึดมันในผลประโยชน์
?
สว่ นรวมเหนือผลประโยชน์สว่ นตน
๖.๒ กล้าหาญและยืนหยัดในสิง? ทีถ? กู ต้อง
๖.๓ ปฏิบตั ติ นตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพือ? เป็ นแบบอย่างทีด? แี ก่เพือ? นข้าราชการ
ข้อ ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
๗.๑ เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ

มาตรฐานทางคุณธรรมจริ ยธรรม พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริ หารส่วนตําบล
วังนํBาเขียว
อนุ สนธิสญ
ั ญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน? (ก.ถ.) ได้กาํ หนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน? ซึง? ได้ประมวลขึนQ จากข้อเสนอแนะของผูบ้ ริหารท้องถิน? สมาชิกสภาท้องถิน? ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิน? โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ? ใช้เป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ขา้ ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน?
โดยทัวไปใช้
?
ยดึ ถือปฏิบตั เิ ป็ นเครือ? งกํากับความประพฤติ ดังนีQ
๑. พึงดํารงตนให้ตงั Q มันอยู
? ใ่ นศีลธรรม ปฏิบตั หิ น้าทีด? ว้ ยความซื?อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบตั หิ น้าทีอ? ย่างเปิ ดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ

๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธั ยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็ นหลัก
๔. พึงปฏิบตั หิ น้าทีโ? ดยยึดผลสัมฤทธิของงานอย่
างคุม้ ค่า
}
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง
๗. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๘. พึงมีจรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ว่ มงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริ หารส่วนตําบลวังนํBาเขียว เป็ นหน่ วยงานในการต่อต้านการทุจริ ต
คอรัปชัน%
เนื?องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQ าเขียว เป็ นหน่ วยงานทีร? บั ใช้และให้บริการประชาชน
อย่างใกล้ชิด ซึ?งในการดําเนิ นงานขององค์การบริห ารส่วนตําบลวังนํQ าเขียวได้คํานึ งถึงความต้องการและ
ประโยชน์สงู สุดของประชาชนเป็ นหลัก
องค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQาเขียว ได้เล็งเห็นความสําคัญของปั ญหาทุจริตคอรัปชันซึ
? ง? เป็ น
ปั ญหาทีท? าํ ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพีน? ้องประชาชนทังQ ทางอ้อมและทางตรง ทําให้ผลประโยชน์
ไม่ ต กถึง มือ ประชาชนอย่ า งแท้จ ริง องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ าบลวังนํQ า เขีย วจึงมีเจตนารมณ์ ร่ว มกัน ในการ
ดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็ นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื?อให้องค์กรเป็ นหน่ วยงานในการต้าน
การทุจริตคอรัปชัน? โดยให้เจ้าหน้าทีท? กุ คนถือปฏิบตั ิ ดังนีQ
๑. ไม่ยกั ยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สนิ ราชการ
๒. ไม่เรียก ไม่รบั ไม่เสนอสิง? ใดเพือ? ประโยชน์มชิ อบ
๓. ไม่ใช้อาํ นาจหน้าทีเ? พือ? ประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง
๔. ปฏิบตั หิ น้าทีด? ว้ ยความโปร่งใส เสมอภาค
๕. กล้ายืนหยัดในสิง? ทีถ? กู ต้อง
๖. เปิ ดเผยต่อสาธารณะเมือ? พบเหตุคอร์รปั ชัน?
๗. ร่วมปกป้ อง คุม้ ครอง ผูต้ ่อต้านคอร์รปั ชัน?
๘. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน
ในคูม่ อื เล่มนีQ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดทีเ? ป็ นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์ใช้
เพือ? การป้ องกันเรือ? งผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยมีสาระสําคัญเป็ นเป็ น ๓ บท ได้แก่
๑. บทที? ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๒. บทที? ๒ การเปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
๓. บทที? ๓ การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อน?ื ใด
ความหมายผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คาํ ภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน”
“ผลประโยชน์ขดั กัน” “ผลประโยชน์ขดั แย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านีQถอื เป็ นรูปแบบ
หนึ?งของการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ อันเป็ นการกระทําทีข? ดั ต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที?ดี (Governance) โดยทัวไปเรื
?
?องผลประโยชน์ ทบั ซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน และผลประโยชน์สาธารณะทีม? ผี ลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข? องเจ้าหน้าทีข? องรัฐ กล่าว

ทังQ เป็ นสถานการณ์ ท?เี จ้าหน้ าที?ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่และได้ใช้อทิ ธิพลตามอํานาจหน้ าที?และความ
รับผิดชอบเพือ? ให้เกิดประโยชน์สว่ นตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์สว่ นรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่
จํากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สนิ เท่านันQ แต่รวมถึงผลประโยชน์ อ?นื ๆ ที?ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สนิ มีลกั ษณะ ๗ ประการ ดังนีQ
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อํานาจหน้าทีเ? พื?อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจ
หน้าทีใ? ห้บริษทั ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็ นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็ นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผูม้ าเสียภาษี หรือเป็ นเจ้าหน้าทีจ? ดั ซือQ แล้วรับไม้กอล์ฟเป็ นของกํานัลจากร้านค้า เป็ นต้น
๓. ใช้อทิ ธิพล เป็ นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อทิ ธิพลในตําแหน่งหน้าที? ส่งผลทีเ? ป็ นคุณแก่
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ?งอย่างไม่เป็ นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการเพื?อประโยชน์ ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ราชการทํางานส่วนตัว เป็ นต้น
๕. ใช้ขอ้ มูลลับของทางราชการ เช่น รูว้ า่ ราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซือQ ทีด? นิ ในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็ นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิ ดบริษทั ทําธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานทีต? นเองทํางานอยู่ เช่น เป็ นนัก
บัญชี แต่รบั งานส่วนตัวจนไม่มเี วลาทํางานบัญชีในหน้าทีใ? ห้กบั หน่วยงาน เป็ นต้น
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ ง คือการไปทํางานให้กบั ผู้อ?นื หลังออกจากที?ทําทํางานเดิม
โดยใช้ความรูห้ รืออิทธิพลจากทีเ? ดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็ นธรรม เช่น เอาความรูใ้ นนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอืน? ๆ หลังจากเกษียณ เป็ นต้น
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
=ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าทีป? ฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับต้น
=ความซื?อตรงต่อหน้าทีข? องเจ้าหน้าทีย? งั เป็ นรากฐานของหลักนิตธิ รรม (ประชาชน
ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม)

บทที% ๑
การบริหารจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อน

การบริ หารจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
ผลประโยชน์ ท ับ ซ้อ นหรือ ความขัด แย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็ นประเด็นปั ญ หาทางการบริหารภาครัฐในปั จจุบนั ที?เป็ นบ่อเกิดของ
ปั ญหาการทุจริตประพฤติมชิ อบในระดับที?รุนแรงขึนQ และยังสะท้อนปั ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการป้ องกันหาผลประโยชน์ ทบั ซ้อนในการปฏิบตั ริ าชการหลายประการ
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน? ฝ่ ายบริหารพ.ศ.๒๕๕๔ ได้กําหนดมาตรฐาน

จริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที? ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน? ฝ่ ายสภาท้องถิน? พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด
๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที? ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ และประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่วนตํ าบลตะเคีย นได้กําหนดมาตรฐานทางจริย ธรรมของข้าราชการ หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที? ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ข้อ ๓
สําหรับในบทนีQจะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที?เป็ นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพือ? การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนโดยมีสาระสําคัญเป็ น๓หัวข้อใหญ่คอื
๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๒. การเปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์
การบริ หารผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนมีดงั นีQ
• ชุ ม ชนคาดหวัง ให้เจ้า หน้ า ที?ป ฏิบ ัติง านอย่ า งเป็ นธรรมโดยให้ผ ลประโยชน์ ส าธารณะมี
ความสําคัญอันดับต้น
• ความซื?อตรงต่อหน้าทีข? องเจ้าหน้าทีย? งั เป็ นรากฐานของหลักนิตธิ รรม (ประชาชนทุกคนเสมอ
ภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รบั การปฏิบตั ทิ เ?ี ป็ นธรรม)
• ถ้ า ไม่ จ ัด การผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ นอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพเจ้า หน้ า ที?ก็จ ะละเลยประโยชน์
สาธารณะและให้ความสําคัญกับประโยชน์สว่ นตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึง? จะมีผลต่อการปฏิบตั งิ านและอาจ
นําไปสูก่ ารประพฤติมชิ อบในทีส? ดุ
• ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนไม่ได้ผดิ ในตัวมันเองเนื? องจากเจ้าหน้ าที?ก็มชี วี ติ ส่วนตนมีบางครังQ ที?
ผลประโยชน์สว่ นตนจะมาขัดแย้งกับการทําหน้าทีแ? ต่ประเด็นคือต้องเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม? ี
• หน่ วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนันQ
จะบันทอนความเชื
?
อ? มันของประชาชนต่
?
อการปฏิบตั หิ น้าทีข? องหน่วยงาน
• ปั จจุบนั ขอบเขตของผลประโยชน์ทบั ซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื?องจากมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทําให้มคี วามสัมพันธ์ซบั ซ้อน/ซ้อนทับมากขึนQ
• หน่ ว ยงานควรตระหนั ก ว่าผลประโยชน์ ท ับ ซ้อ นจะเกิด ขึQน ในการทํ างานและต้อ งพัฒ นา
วัฒนธรรมองค์กรทีส? ง่ เสริมการระบุและเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน
• หน่ วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดทีว? า่ ผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็ นเรือ? งผิดในตัวมันเอง มิฉะนันQ
คนก็จะพยายามปกปิ ด
• ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนจะเป็ นสิง? ผิดก็ต่อเมื?อมีอทิ ธิพลต่อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนQี
เรียกว่ามีการใช้หน้าทีใ? นทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บงั หลวง
• การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื?องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมชิ อบ
- สามารถแก้ขอ้ กล่าวหาเรือ? งความลําเอียงได้งา่ ย
- แสดงความยึดมันในหลั
?
กธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชือ? มันว่
? าหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีอ? ย่างเป็ นธรรมและไม่มผี ลประโยชน์แอบแฝง

4นิ ยามศัพท์และแนวคิ ดสําคัญ

• ผลประโยชน์ ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิง? ใดๆทีม? ผี ลต่อบุคคล/กลุ่ม
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ดา้ นการงานหรือธุรกิจของ

เจ้าหน้าทีแ? ต่รวมถึงคนทีต? ดิ ต่อสัมพันธ์ดว้ ยเช่นเพือ? นญาติคแู่ ข่งศัตรูเมือ? ใดเจ้าหน้าทีป? ระสงค์จะให้คนเหล่านีQได้
หรือเสียประโยชน์เมือ? นันQ ก็ถอื ว่ามีเรือ? งผลประโยชน์สว่ นตนมาเกีย? วข้อง
ผลประโยชน์สว่ นตนมี๒ประเภทคือทีเ? กีย? วกับเงิน (pecuniary) และทีไ? ม่เกีย? วกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชน์ส่วนตนทีเ? กีย? วกับเงินไม่ได้เกีย? วกับการได้มาซึง? เงินทองเท่านันQ แต่ยงั เกีย? วกับ
การเพิม? พูนประโยชน์ หรือปกป้ องการสูญเสียของสิง? ที?มอี ยู่แล้ว เช่นที?ดนิ หุ้นตําแหน่ งในบริษัทที?รบั งานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึง? ผลประโยชน์อ?นื ๆทีไ? ม่ได้อยูใ่ นรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของที?
แสดงนํQาใจไมตรีอน?ื ๆ
- ผลประโยชน์ทไ?ี ม่เกีย? วกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื?นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกทีร? กั มักที?
ชังและมีขอ้ สังเกตว่าแม้แต่ความเชือ? /ความคิดเห็นส่วนตัวก็จดั อยูใ่ นประเภทนีQ
•หน้ าที ส@ าธารณะ (public duty) – หน้ า ที?ส าธารณะของผู้ท?ีทํ า งานให้ภ าครัฐ คือ การให้
ความสําคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์ สาธารณะ (public interest) คนเหล่านีQไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้ าที?ของรัฐทังQ
ระดับท้องถิน? และระดับประเทศเท่านันQ แต่ยงั รวมถึงคนอืน? ๆทีท? าํ งานให้ภาครัฐเช่นทีป? รึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชน์ สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปั จเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์ สาธารณะไม่ใช่เรื?องง่ายแต่ในเบืQองต้น
เจ้าหน้าทีภ? าครัฐสามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สงิ? นีQโดย
- ทํางานตามหน้าทีอ? ย่างเต็มทีแ? ละมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหน้าทีต? ามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีต? นเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที?
ต้องจํากัดขอบเขตทีป? ระโยชน์สว่ นตนจะมามีผลต่อความเป็ นกลางในการทําหน้าที?
- หลีกเลีย? งการตัดสินใจหรือการทําหน้าทีท? ม?ี ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อน
- หลีกเลีย? งการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนทีอ? าจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน
- หลีกเลีย? งการใช้ตาํ แหน่งหน้าทีห? รือทรัพยากรของหน่วยงานเพือ? ประโยชน์สว่ นตน
- ป้ องกันข้อครหาว่าได้รบั ผลประโยชน์ทไ?ี ม่สมควรจากการใช้อาํ นาจหน้าที?
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในทีไ? ด้ขณะอยูใ่ นตําแหน่งขณะทีไ? ปหา
ตําแหน่งงานใหม่
•ผลประโยชน์ ทบั ซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็ นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะทีม? ผี ลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข? องเจ้าหน้าทีภ? าครัฐดังนีQ
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ? กิดขึนQ จริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึนQ
- ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ? ห็น (perceived & apparent) เป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีค? นเห็นว่ามี
แต่จริงๆอาจไม่มกี ไ็ ด้ถา้ จัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนประเภทนีQอย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึง? ผลเสียไม่
น้ อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที?เกิดขึนQ จริง ข้อนีQแสดงว่าเจ้าหน้ าที?ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านันQ แต่ตอ้ งทําให้คนอืน? ๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รบั ประโยชน์เช่นนันQ จริง

- ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที?เป็ นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ ส่วนตนที?มใี นปั จจุบนั อาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
•หน้ าทีท@ บั ซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที?เจ้าหน้ าที?มบี ทบาทหน้ าที?มากกว่าหนึ?ง เช่น เป็ นเจ้าหน้ าที?ใน
หน่ วยงานและเป็ นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่ วยงานด้วย ปั ญหาจะเกิดเมื?อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าทีท? งั Q สองออกจากกันได้ อาจทําให้ทํางานไม่มปี ระสิทธิภาพหรือแม้กระทังเกิ
? ดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่ วยงานมักมีกลไกป้ องกันปั ญหานีQโดยแยกแยะบทบาทหน้ าที?ต่างๆให้ชดั เจน แต่กย็ งั มี
ปั ญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิง? ในหน่ วยงานที?มกี ําลังคนน้ อย หรือมีเจ้าหน้ าที?บางคนเท่านันQ ที?สามารถทํางาน
บางอย่างทีค? นอื?นๆทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยห่วงปั ญหานีQกนั เพราะดูเหมือนไม่มเี รือ? งผลประโยชน์สว่ นตนมา
เกีย? วข้อง
- ประเภทที?สอง เกิดจากการที?เจ้าหน้ าที?มบี ทบาทหน้ าที?มากกว่าหนึ? งบทบาท และการทํา
บทบาทหน้ าที?ในหน่ วยงานหนึ? งนันQ ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที?อาจนํ ามาใช้เป็ น ประโยชน์ แก่ การทํา
บทบาทหน้ าที?ให้แก่อกี หน่ วยงานหนึ?งได้ ผลเสียคือถ้านํ าข้อมูลมาใช้กอ็ าจเกิดการประพฤติมชิ อบหรือความ
ลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าทีท? บั ซ้อนเป็ นปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นัน? คือการตัดสินใจทําหน้ าที?ต้องเป็ นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อนก็
สามารถนํามาจัดการกับหน้าทีท? บั ซ้อนได้
4หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
• ปกป้ องผลประโยชน์ สาธารณะ : การทําเพื?อผลประโยชน์ ของสาธารณะเป็ นหน้ าที?หลัก
เจ้าหน้ าที?ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนํ าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทํางานในขอบเขตหน้ าที?
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนืQอผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบตั ติ ่อแต่ละบุคคลอย่างเป็ นกลาง ไม่มอี คติลาํ เอียงด้วยเรือ? งศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์
วงศ์ตระกูลฯลฯ ทังQ นีQเจ้าหน้าทีไ? ม่เพียงปฏิบตั ติ ามกฎหมายเท่านันQ แต่ตอ้ งมีจริยธรรมด้วย
• สนั บ สนุ น ความโปร่งใสและพร้อ มรับ ผิ ด : การจัดการผลประโยชน์ ท บั ซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิ ดเผยและจัดการที?โปร่งใส นัน? คือเปิ ดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี
วิธกี ารต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าทีจ? ากตําแหน่งทีเ? กีย? วข้องกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนการ
เปิ ดเผยผลประโยชน์ ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท?ีอาจมีผลต่อการปฏิบตั ิหน้ าที? ถือเป็ นขันQ ตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิ ดเผยทัวหน้
? าจะทําให้เจ้าหน้าทีร? ่วมมือและสร้างความ
เชือ? มันแก่
? ประชาชนผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
• ส่งเสริ มความรับผิ ดชอบส่วนบุคคลและปฏิ บตั ิ ตนเป็ นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณ ธรรมและความเป็ นมืออาชีพของเจ้าหน้ าที?และ
องค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลนํ าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื?องการสร้างระบบ
และนโยบายและเจ้าหน้ าที?กม็ คี วามรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที?ตนมีเจ้าหน้ าที?ต้องจัดการกับ
เรือ? งส่วนตนเพือ? หลีกเลีย? งผลประโยชน์ทบั ซ้อนมากทีส? ดุ เท่าทีท? าํ ได้ และผูบ้ ริหารก็ตอ้ งเป็ นแบบอย่างด้วย
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผูบ้ ริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายทีช? ่วยสนับสนุ นการ
ตัดสินใจในเวลาทีม? ปี ระเด็นผลประโยชน์ทบั ซ้อนเกิดขึนQ และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื?อตรงต่อหน้าทีซ? ง?ึ
ต้องอาศัยวิธกี ารดังนีQ
- ให้ขอ้ แนะนํ าและการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีเ? พื?อส่งเสริมความเข้าใจเกี?ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบตั ริ วมถึงการใช้กฎเกณฑ์ทม?ี ใี นสภาพแวดล้อมการทํางาน

- ส่งเสริมให้มกี ารสือ? สารอย่างเปิ ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลีย? น เพือ? ให้เจ้าหน้าทีส? บายใจใน
การเปิ ดเผยและหารือเกีย? วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนในทีท? าํ งาน
- ป้ องกันไม่ให้ขอ้ มูลเกี?ยวกับผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที?เจ้าหน้ าที?เปิ ดเผย เพื?อมิให้มผี ู้นําไปใช้
ในทางทีผ? ดิ
- ให้ เ จ้ า หน้ า ที? มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและปรับ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจัด การ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพือ? ให้รสู้ กึ เป็ นเจ้าของและปฏิบตั ติ ามในเวลาเดียวกันก็ตอ้ งสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรือ? งต่อไปนีQ
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื?อตรงต่อหน้าทีโ? ดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสีย? งและจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทังQ ภายในและภายนอก
- วิธกี ารจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ทีท? ําให้เจ้าหน้าทีถ? อื ว่าเป็ นความรับผิดชอบของตนเองที?
จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

4แนวทางการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อน

• กรอบการทํางาน เป็ นวิธกี ารกว้างๆไม่จํากัดอยู่กบั รายละเอียดข้อกฎหมายที?เกี?ยวข้อง
สามารถนํ าไปพัฒ นาเป็ นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ม ี ๖ ขันQ ตอนสําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบตั ติ ามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๑) ระบุวา่ มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนแบบใดบ้างทีม? กั เกิดขึนQ ในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายทีเ? หมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปั ญหา
๓) ให้ก ารศึก ษาแก่ เจ้าหน้ าที?และผู้บ ริห ารระดับ ต่ างๆรวมถึงเผยแพร่น โยบายการจัด การ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้ทวถึ
ั ? งในองค์กร
๔) ดําเนินการเป็ นแบบอย่าง
๕) สื?อสารให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย ผูร้ บั บริการ ผูส้ นับสนุ นองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมันใน
?
การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ?าเสมอ
• รายละเอียดแต่ละขันB ตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ ทบั ซ้อน
- ขันQ ตอนแรกนีQ คือ การระบุ ว่าในการทํางานของหน่ วยงาน มีจุด ใดบ้างที?เสี?ย งต่ อ การเกิด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนและผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีจ? ะเกิดขึนQ ได้นนั Q มีประเภทใดบ้าง
- เป้ าหมายสําคัญ คือ องค์กรต้องรูว้ ่าอะไรคือผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที?เป็ นไปได้ เพื?อป้ องกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ? กิดขึนQ จริงและทีเ? ห็น
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีม? สี ่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสีย? งได้ครอบคลุมและทําให้
เจ้าหน้าทีร? สู้ กึ เป็ นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนีQ) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพนั ธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กบั องค์กรอื?น
(เอ็นจีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป็ นอริ/การแข่งขันกับคนอืน? / กลุม่ อืน?
- ตัวอย่างของจุดเสีย? งเช่นการปฏิสมั พันธ์กบั ภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซืQอจัดจ้างการตรวจ
ตราเพื?อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุ ญาตการให้บริการที?

อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิง? ของสนับสนุ นช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทังQ นีQ รวมถึงงานทีส? าธารณะหรือสือ? มวลชนให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
- การระบุผลประโยชน์ ทบั ซ้อนนีQต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที?เกี?ยวข้อง
ประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ?งในการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนก็คอื ความตระหนักของผูบ้ ริหาร
และเจ้าหน้าทีเ? กีย? วกับวิธกี ารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนันQ กฎเกณฑ์
เกีย? วกับการจัดการต้องแยกให้ชดั ระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร
และยังต้องทําให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีส? ามารถ
- รูไ้ ด้ว่าเมื?อใดมีผลประโยชน์ ทบั ซ้อนเกิดขึนQ และในแบบใด (แบบเกิดขึนQ จริงแบบที?เห็นหรือ
แบบเป็ นไปได้)
- เปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆทีใ? ช้เพือ? การจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทใ?ี ช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้ าทีแ@ ละหัวหน้ างานระดับสูง
- เพื?อให้การจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื? อง
ตังQ แต่เจ้าหน้าทีใ? นองค์กร เอกชนทีม? าทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรูจ้ ะเริม? ตังQ แต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื?องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้ าที?ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายและข้อมูลทีจ? ะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน ส่วนตัวผูบ้ ริหารเองก็ตอ้ งรู้
วิธจี ดั การผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- ขันQ ตอนแรกของการให้ ค วามรู้ คือ สร้า งความเข้า ใจว่ า อะไรคือ ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ น
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนใดเกิดขึนQ บ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสีย? งทีร? ะบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามนโยบายของผูม้ ตี ําแหน่ งหน้ าที?ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที?
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนโดยเน้นตรงทีเ? ป็ นจุดเสีย? งมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วม
ทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลีย? นบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขันQ ตอนและกระจายอํานาจ
ความสัมพันธ์กบั เอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็ นต้น
- นอกจากการให้ความรูแ้ ล้ว ความตื?นตัวและเอาใจใส่ของผูบ้ ริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที?
มีประสิทธิภาพจะมีสว่ นอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าทีป? ฏิบตั ติ าม การสร้างความตื?นตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสีย? งและพัฒนาวิธกี ารป้ องกันปั ญหาทีจ? ะเกิดขึนQ ต่อไป
๔) ดําเนิ นการเป็ นแบบอย่าง
- การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม? ปี ระสิทธิภาพ จําเป็ นต้องอาศัยความทุ่มเทของผูท้ อ?ี ยู่ใน
ตําแหน่ งระดับบริหาร ซึ?งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุ นนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุ นให้
เจ้าหน้าทีเ? ปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผูบ้ ริหารมีความสําคัญเนื?องจากเจ้าหน้าที?
มักจะคํานึงถึงสิง? ทีผ? บู้ ริหารให้ความสนใจ
- ผูบ้ ริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามีขอ้ มูลเพียงพอ ที?จะชีQว่าหน่ วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ ทบั
ซ้อนหรือไม่ (๒)ชังนํ
? Q าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์สว่ นบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธที ด?ี ที ส?ี ุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทบั ซ้อน และ (๓)พิจารณาปั จจัยอื?นๆ รวมถึงระดับและ
ลักษณะของตําแหน่งหน้าทีข? องเจ้าหน้าทีท? เ?ี กีย? วข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๕) สือ@ สารกับผูม้ ีส่วนได้เสีย

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ ขององค์กรในการรับรูข้ องผู้มสี ่วนได้เสีย เนื?องจากไม่ว่าจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ ทบั ซ้อนได้ดเี พียงใด ถ้าผูม้ สี ่วนได้เสียรับรูเ้ ป็ นตรงกันข้ามผลเสียที?เกิดขึนQ ก็
เลวร้ายไม่แพ้กนั
- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็ นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสีย? งของ
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนก่อน และพัฒนาวิธปี ้ องกัน ไม่ว่าเป็ นเรื?องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าที?
เพื?อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อนและผลที?
ตามมาหากไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพือ? สือ? สารเกีย? วกับหน้าทีแ? ละความพร้อมรับผิดทีผ? ทู้ าํ ธุรกิจมีกบั หุน้ ส่วนและผูท้ าํ สัญญาด้วย
- นอกจากนีQ ควรสื?อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วธิ ตี ่างๆ เช่นให้มสี ่วนร่วมใน
การระบุจุดเสีย? งและร่วมกันพัฒนากลไกป้ องกันแก้ไขปั ญหา ขอรับฟั งความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทบั ซ้อนวิธเี หล่านีQจะทํา
ให้ได้นโยบายทีส? อดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รบั ความร่วมมือจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทังQ นีQในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้อนกับผูม้ สี ่วนได้เสียนีQ องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกขันQ ตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนต้องได้รบั การทบทวนประสิทธิภาพสมํ?าเสมอ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบ และผูม้ สี ว่ นได้เสียอื?นๆ เพื?อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจทีเ? ปลีย? นแปลง อีกทังQ ยังสร้างความรูส้ กึ เป็ นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนีQยงั อาจ
เรียนรูจ้ ากองค์กรอื?นๆ การแสวงหาการเรียนรูเ้ ช่นนีQยงั เป็ นการสื?อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมันในการจั
?
ดการ
ผลประโยชน์ ทบั ซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสีย? งและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลีย? นแปลงต้องสื?อสารให้แก่เจ้าหน้าทีผ? ปู้ ฏิบตั ใิ ห้เข้าใจ และปรับเปลีย? นการทํางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุ นเพือ? ช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาํ ปรึกษาแก่เจ้าหน้าทีก? ารเปิ ดเผยและรายงานข้อสงสัย
เกีย? วกับการประพฤติมชิ อบและการบริหารทีบ? กพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็ นรากฐานของความถูกต้องเป็ นธรรม
(integrity) และการยึดมัน? ยืนหยัดทําในสิง? ทีถ? กู ต้อง
• ผูเ้ ปิ ดเผยผลประโยชน์ :
ผูเ้ ปิ ดเผยเป็ นผูท้ ?รี ายงานข้อมูลที?เป็ นจริงเกี?ยวกับพฤติกรรมที?มชิ อบที?รา้ ยแรงของเจ้าหน้ าที?
ภาครัฐ ทีก? ระทําโดยมิใช่เพื?อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่ วยงานขาดการสนับสนุ นผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิด
ของเจ้าหน้าที? โดยแทนทีจ? ะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทีท? เ?ี ปิ ดเผยการประพฤติมชิ อบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วจิ ารณ์ทางลบ ทําให้สญ
ู เสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สญ
ู เสียงานหลัก (core)
ของการปกป้ องคุม้ ครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึง? ความพร้อม
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิ ดเผยที?เหมาะสม คือ เมื?อเกิดการทําผิดที?รา้ ยแรงหรือเป็ นปั ญหาความเสีย? ง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็ นทางเลือกทีด? ที ส?ี ุด
โดยเฉพาะเมือ? ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปิ ดเผยจึงทําได้ยาก :
การศึกษาวิจยั พบว่า แม้จะมีการสนับสนุ น มีช่องทาง วิธกี ารผลักดันเจ้าหน้าที?ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มหี ลายองค์ประกอบทีท? ําให้การเปิ ดเผยการกระทําผิดเป็ นเรื?องยาก
สําหรับเจ้าหน้าทีป? ั ญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเทีย? งตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที?
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพือ? นหรือองค์กรซึง? เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ

บทที% ๒
การเปิดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ

การเปิ ดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ
• ผูเ้ ปิ ดเผยผลประโยชน์ :

ผูเ้ ปิ ดเผยเป็ นผูท้ ?รี ายงานข้อมูลที?เป็ นจริงเกี?ยวกับพฤติกรรมที?มชิ อบที?รา้ ยแรงของเจ้าหน้ าที?
ภาครัฐ ทีก? ระทําโดยมิใช่เพื?อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่ วยงานขาดการสนับสนุ นผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิด
ของเจ้าหน้าที? โดยแทนทีจ? ะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทีท? เ?ี ปิ ดเผยการประพฤติมชิ อบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วจิ ารณ์ทางลบ ทําให้สญ
ู เสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สญ
ู เสียงาน
หลัก (core) ของการปกป้ องคุม้ ครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึง? ความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิ ดเผยทีเ? หมาะสม คือ เมื?อเกิดการทําผิดทีร? า้ ยแรง
หรือ เป็ นปั ญ หาความเสี?ย งสาธารณะ การรายงานการกระทํ า ผิด ภายในองค์ ก รหรือ ภายนอกองค์ ก รต่ อ
สาธารณชนเป็ นทางเลือกที?ดที ?สี ุด โดยเฉพาะเมื?อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้
หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปิ ดเผยจึงทําได้ยาก :

การศึกษาวิจยั พบว่า แม้จะมีการสนับสนุ นมีช่องทางวิธกี ารผลักดันเจ้าหน้ าที?ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มหี ลายองค์ประกอบทีท? ําให้การเปิ ดเผยการกระทําผิดเป็ นเรื?องยาก
สําหรับเจ้าหน้าทีป? ั ญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเทีย? งตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที?
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพือ? นหรือองค์กรซึง? เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
การยึดมันในสิ
? ง? ถูกต้องและเป็ นธรรม ความเทีย? งตรงส่วนบุคคลเป็ นค่านิยมทีเ? ป็ นหลักคุณธรรม
ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็ นสัญญาทีม? ตี ่อกลุ่มคน

และสังคมทีใ? ห้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพือ? นไม่ได้ในยามจําเป็ นปั จจัยสําคัญอีกประการ
ทีท? ําให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลทีเ? ปิ ดเผยและผูเ้ ปิ ดเผยจะต้องเป็ นข้อมูลทีเ? ป็ นความลับ
ได้รบั การปกป้ อง แต่ในทางปฏิบตั ิผู้เปิ ดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รบั การปฏิบตั ิในทางตรงกันข้ามการ
ตัดสินใจทีจ? ะเปิ ดเผยควรจะเป็ นเรือ? งพืนQ ฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบตั อิ ย่างโปร่งใส มีการเปิ ดเผยการกระทํา
ผิดพร้อมทังQ การปกป้ องข้อมูลทีร? ายงานให้เกิดความเชือ? มันและไว้
?
วางใจได้

• ผูเ้ ปิ ดเผยผลประโยชน์ :

ผูเ้ ปิ ดเผยเป็ นผูท้ ?รี ายงานข้อมูลที?เป็ นจริงเกี?ยวกับพฤติกรรมที?มชิ อบที?รา้ ยแรงของเจ้าหน้ าที?
ภาครัฐ ทีก? ระทําโดยมิใช่เพื?อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่ วยงานขาดการสนับสนุ นผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิด
ของเจ้าหน้าที? โดยแทนทีจ? ะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทีท? เ?ี ปิ ดเผยการประพฤติมชิ อบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วจิ ารณ์ทางลบ ทําให้สญ
ู เสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สญ
ู เสียงานหลัก (core)
ของการปกป้ องคุม้ ครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึง? ความพร้อม
รับ ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิ ดเผยที?เหมาะสมคือเมื?อเกิดการทําผิดที?ร้ายแรงหรือเป็ นปั ญ หาความเสี?ยง
สาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็ นทางเลือกที?ดที ?สี ุด
โดยเฉพาะเมือ? ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปิ ดเผยจึงทําได้ยาก :

การศึกษาวิจยั พบว่า แม้จะมีการสนับสนุ น มีช่องทาง วิธกี ารผลักดันเจ้าหน้าที?ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มหี ลายองค์ประกอบทีท? ําให้การเปิ ดเผยการกระทําผิดเป็ นเรื?องยาก
สําหรับเจ้าหน้าทีป? ั ญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเทีย? งตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที?
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพือ? นหรือองค์กรซึง? เป็ นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ

• การส่งสาสน์ ขององค์กร :

องค์กรจะต้องขับเคลื?อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าทีข? องรัฐเปิ ดเผยพฤติกรรมทีผ? ดิ จริยธรรมและคด
โกงว่า เป็ นสิง? ทีภ? าครัฐต้องการและข้อมูลของผูเ้ ปิ ดเผยจะต้องได้รบั ความเชื?อมันว่
? าถูกปกปิ ด ต้องมีคาํ แนะนํ า
แก่เจ้าหน้าทีว? ่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื?อเผชิญกับกรณีเกีย? วกับจริยธรรมทีม? ี
แนวโน้มจะทําให้เกิดการกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :

รากฐานของการเปิ ดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทังQ
นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมทีเ? ป็ นมาตรฐานและข้อแนะนําพฤติกรรมที?
ยอมรับให้ปฏิบตั แิ ละไม่ยอมรับให้ปฏิบตั ิ รวมทังQ ต้องมีการรายงานการกระทําทีเ? บีย? งเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิ ดเผยการกระทําผิดเพือ? ป้ องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที?เป็ น อิสระ การเปิ ดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่ างๆ นันQ ต้องอธิบ ายได้ด้วยว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิ ดเผยจะต้องได้รบั การคุม้ ครองพยานอย่างเต็มที?

• องค์กรควรจะทําอย่างไร :

วิธที ?ดี ที ?สี ุด หน่ วยงานต้องมีนโยบายที?ชดั เจนเกี?ยวกับการเปิ ดเผยการกระทําผิดจัดช่องทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุม้ ครองผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิด รวมทังQ คนอืน? ๆทีจ? ะได้รบั ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้ องผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิดและการคุม้ ครองพยานคือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิ ดเผยการกระทําผิด
- เพือ? ให้แน่ใจว่าการเปิ ดเผยจะได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม
- เพือ? ให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้ องคุม้ ครองพยานทีเ? หมาะสมในทุกกรณี

ปกติการรายงานหรือเปิ ดเผยการประพฤติมชิ อบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ
บริหารซึ?งเป็ นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กบั กลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผูอ้ ํานวยการเจ้าหน้าที?
ผูร้ บั ผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรม) ผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิ ดเผยการประพฤติมชิ อบนันQ ข้อมูลทีเ? ปิ ดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมชิ อบในหน้าทีข? องเจ้าหน้าที?
- การบริหารทีเ? ป็ นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลิน เล่อ หรือการบริการที?ไม่เหมาะสม ทําให้สูญ เสียเงิน ของ
แผ่นดิน
- การกระทําทีเ? ป็ นเหตุให้เป็ นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ
สิง? แวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่
คุ ก คามหรือ การดูห มิ?น เหยีย ดหยามกัน ในที?ทํางาน องค์ก รควรกําหนดกระบวนการเปิ ด เผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมือ? มีความจําเป็ นต้องรายงาน/เปิ ดเผยจะต้อง
ทําอย่างไร เพื?อให้แน่ ใจว่าหน่ วยงานจะสนับสนุ นและปกป้ อง กลไกจะต้องเป็ นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการ
เปิ ดเผยการกระทําผิดในกรอบของหน่ วยงานในทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรูโ้ ดยทันที (อย่างเป็ น
สัญ ชาติ ญ าณ) ว่ า เมื? อ เกิ ด ข้ อ สงสัย ว่ า เกิ ด การคดโกง ประพฤติ ผิ ด ควรต้ อ งรายงานทัน ที ต่ อ หัว หน้ า
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย และผูบ้ ริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิ ดเผยการกระทําผิดเป็ นสิง? สําคัญ และผู้รบั รายงานควรให้คําแนะนํ าผู้เปิ ดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิง? ทีห? น่วยงานจะสนับสนุนและคุม้ ครอง
เจ้าหน้าทีข? องรัฐสามารถเปิ ดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุม่ คือ
๑) การประพฤติมชิ อบของเจ้าหน้าทีต? ามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการทีผ? ดิ พลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผูอ้ น?ื
๓) การละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีห? รือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าทีข? องรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ
ผูร้ บั จ้างจากรัฐเป็ นผลให้งบประมาณถูกใช้สญ
ู เปล่า
๔) การกระทําของบุคคลเป็ นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบต่อสิง? แวดล้อม
การเปิ ด เผยการกระทํ าผิด บางประเภทอาจจะไม่ ได้รบั การคุ้ม ครอง เช่ น การเปิ ด เผยต่ อ
สือ? มวลชนการเปิ ดเผยทีก? ่อให้เกิดคําถามต่อความเป็ นธรรมของรัฐบาลการ เปิ ดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือ
การเปิ ดเผยเพือ? หลีกเลีย? งการถูกลงโทษทางวินยั
นโยบายและกระบวนการในการเปิ ดเผยจะต้องครอบคลุม :
- เนืQอหาในการเปิ ดเผย
- การเปิ ดเผยจะทําได้ทไ?ี หน เมือ? ไร และอย่างไร
- ใครบ้างทีจ? ะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
- เปิ ดเผยต่อใคร
- เครือ? งมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิ ดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้ อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การให้ความสําคัญกับการรายงานและวิ ธีการรายงานที%ยืดหยุ่น

มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าทีท? ุกคนเปิ ดเผยข้อสงสัยเกีย? วกับการคดโกงหรือ
การให้บริการทีไ? ม่เป็ นธรรมการจัดการเกีย? วกับการรายงานควรยืดหยุน่ เช่น การรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรือ
เจ้าหน้ าที?ผู้รบั ผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที?สามารถไปพบปะหรือรายงานได้น อกสถานที? หรือ
รายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผูต้ รวจการแผ่นดิน

• การผลักดันให้เป็ นรูปธรรมในทางปฏิ บตั ิ

หน่ วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบตั ใิ ห้การเปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รบั การคุม้ ครอง
อย่างเชือ? มันได้
? และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็ นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
คําแนะนําต่อผูบ้ ริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกป้ องคุม้ ครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แก่หวั หน้าและผูบ้ งั คับบัญชา

• เบือB งหลังความสําเร็จ

ประสิทธิภาพในการเปิ ดเผยการกระทําผิดทีด? ที ส?ี ุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ
องค์กร องค์กรทีม? พี ฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทังQ ให้ความสําคัญกับการป้ องกันปราบปราม
การประพฤติมชิ อบทีช? ดั เจน จะทําให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้ องพยานและภาวะผูน้ ําต่อความสําคัญในการเปิ ดเผยการกระทําผิดของ
เจ้าหน้าที? และผลักดันการเปิ ดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้ องสิทธิของบุคคลใดๆ ทีเ? กีย? วข้องกับการเปิ ดเผยเป็ นเรือ? งทีส? าํ คัญมากหน่วยงาน
จะต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ จะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึง? จะทําให้เจ้าหน้าที?
เกิดความเชือ? มันและพั
?
ฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนี วดั ความสําเร็จ พิจารณาได้จาก
- มีเจ้าหน้าทีผ? รู้ บั ผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้ องคุม้ ครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าทีผ? รู้ บั ผิดชอบ
- การให้คาํ ปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผเู้ ปิ ดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็ นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผูเ้ ปิ ดเผยคนอืน? ๆ
และหัวหน้าสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริ หาร
ผูบ้ ริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็ นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิ ดเผย ผู้อํานวยการจะเป็ นผู้ได้รบั ข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที?เกี?ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลทีจ? ะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญทีส? ุดทีไ? ด้จากการวิจยั คือการปรับเปลีย? นทัศนคติ
ของข้าราชการต่อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้ าที? หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูน้ ํ าเป็ นเรื?องสําคัญ
มากในการสร้างบรรยากาศในทีท? าํ งาน ผูบ้ ริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผล
ทีเ? กิดขึนQ จากการตรวจสอบต่างๆ
ผูอ้ ํานวยการและเจ้าหน้าทีต? อ้ งไม่คุกคามหรือทําให้ผเู้ ปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็ น
เหยื?อ เจ้าหน้าทีผ? ูร้ บั ผิดชอบต้องปกป้ องและรักษาความเชื?อมันให้
? แก่บุคคลทีเ? ปิ ดเผย หรือผูต้ ้องสงสัยในการ
เปิ ดเผย ให้ความเชื?อมันว่
? าข้อมูลที?ได้จะเป็ นความลับซึ?งเป็ นปั จจัยที?สําคัญ ต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิง? ที?
เปิ ดเผยบางส่วนหรือทังQ หมดรัวไหลออกไปเป็
?
นสิง? สําคัญทีต? อ้ งเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพือ? ลดปฏิกริ ยิ าทางลบและ
ป้ องกันผูต้ ่อต้านเท่าทีจ? ะทําได้

บทบาทอืน? ๆคือ
- ลดความเครียดของผูเ้ ปิ ดเผยและสนับสนุนในทางทีเ? หมาะสมแก่ผเู้ ปิ ดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสีย? งเพือ? จัดการกับสิง? ทีจ? ะเกิดจากการเปิ ดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผูน้ ําแก่ลกู น้องทีท? าํ งาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับเจ้าหน้าทีท? ร?ี บั ผิดชอบหรือกลุ่มงานคุม้ ครองจริยธรรมเพือ? ให้แน่ ใจ
ว่าได้รบั การสนับสนุนและป้ องกันพยานทีด? ี
- ปกป้ องข้อมูลทีเ? กีย? วข้องกับการเปิ ดเผยทีเ? ป็ นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลทีย? อ้ นกลับต่อทุกฝ่ ายทีเ? กีย? วข้อง
ผูบ้ ริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลทีต? ่อต้านการเปิ ดเผย และเจ้าหน้าทีโ? ดยให้คาํ ปรึกษา
แนะนํ าลูกน้ องไม่ให้ทําผิดและตื?น ตัวต่ อการรับ รู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุ จริตที?อาจเกิดขึQน และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุตธิ รรม เป็ นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไม่วา่ จะยากเพียงไร
ผูบ้ ริหารต้องทําให้ผเู้ ปิ ดเผยมันใจตั
? งQ แต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เป็ นความลับ เชือ? มันในกระบวนการเปิ
?
ดเผยและผลทีเ? กิดจากการเปิ ดเผยข้อมูลทีไ? ด้รบั จากผูเ้ ปิ ดเผยจะต้องเป็ น
เอกสารทีส? มบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็ นเอกสารผูบ้ ริหารจะต้องระงับไม่ให้การ
กระทําใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอทิ ธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทําให้ผอู้ ?นื รับรูไ้ ด้วา่ ทําเพือ? ประโยชน์สว่ นตน
หรือทําให้รบั รูไ้ ด้วา่ มีอทิ ธิพลต่อการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื?อให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิ ดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิ ดเผย และ อะไร จะเกิดขึนQ เมื?อข้าราชการเปิ ดเผย
การกระทําผิด จัดให้มกี ารฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ขา้ ราชการ
หรือเมือ? ข้าราชการได้เลื?อนตําแหน่ งเป็ นหัวหน้า/ผูบ้ ริหาร รวมทังQ ต้องได้รบั การฝึ กอบรมทักษะเฉพาะในการรับ
ข้อร้องเรียน การรายงานการเปิ ดเผย และจัดการกับการเปิ ดเผยข้อมูลรวมทังQ ทักษะในการสนับสนุ นและปกป้ อง
คุม้ ครองพยาน
• เป้ าหมายเพื%อการบริ หารจัดการที%ดี (Best- practice target)
- หน่ วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุ นและปกป้ องคุม้ ครองผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื?อลดกฎเกณฑ์ท?มี ากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิ ดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี?ยวกับการ
บริหารทีไ? ม่เป็ นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุ น (robust support) เพือ? ลดการรายงานและการรับรูท้ ผ?ี ดิ พลาดให้คาํ ปรึกษา
การเปิ ดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดทีเ? หมาะสม และปกป้ องการต่อต้านทีจ? ะมีต่อผูเ้ ปิ ดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือ เปิ ด เผยผลประโยชน์ ส าธารณะ ควรเหมาะสมกับ โครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รบั ทราบโดยทัวกั
? น
- มีหลักสูตรการฝึ กอบรมเพื?อให้แน่ ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เหมาะสมกับผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการทัวไป
? เพือ? ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ? ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที% ๓
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนีQสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าทีภ? าครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื?องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อน?ื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข? องรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ์
เนื?องจากความเชื?อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและเจ้าหน้ าที?
ภาครัฐ ว่ า จะต้ อ งตัด สิ นใจและกระทํ า หน้ าที% โ ดยยึ ด ผลประโยชน์ ส าธารณะเป็ นหลัก ปราศจาก
ผลประโยชน์ ส่วนบุ คคล หากข้าราชการและเจ้าหน้ าที?ภ าครัฐคนใดรับ ของขวัญ และผลประโยชน์ ท?ีทําให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทําหน้าทีถ? อื ว่าเป็ นการประพฤติมชิ อบ ย่อมทําลายความเชื?อถือไว้วางใจ

ของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมทีอ? งค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทังQ กระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชน์ อื%นใดที%ใช้ในความหมายนีB
4ของขวัญ และประโยชน์ อ? ืน ใด หมายถึง สิง? ใดๆ หรือ บริก ารใดๆ (เงิน ทรัพ ย์ส น
ิ สิง? ของ
บริการหรืออื?นๆทีม? มี ลู ค่า) ทีข? า้ ราชการและเจ้าหน้าทีภ? าครัฐให้และหรือได้รบั ทีน? อกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
4ของขวัญและผลประโยชน์อ?น
ื ใด สามารถตีคา่ ตีราคาเป็ นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีคา่ ตีราคา
ได้
4ของขวัญทีส
? ามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการ
ต้อนรับให้ทพ?ี กั การเดินทางอุปกรณ์เครือ? งใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครือ? งใช้สว่ นตัวบัตรกํานัลบัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็ นต้น
4ของขวัญและประโยชน์ อ?น
ื ใดที?คดิ เป็ นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิง? ใดๆหรือบริการใดๆที?ไม่สามารถคิดเป็ นราคาที?จะซืQอขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบตั ดิ ้วย
ความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รบั ประโยชน์มากกว่าคน
อืน? ๆ
รายละเอียดต่อจากนี>เป็ นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกีย+ วกับการให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อนื + ใดในทางปฏิบตั ิ
• เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คําถาม ทีใ? ช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คอื
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็ นของตนเองได้หรือไม่
๑. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มหี ลายโอกาสทีเ? ราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็ น
การรับในโอกาสทีเ? หมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กนั ตามมารยาททีป? ฏิบตั กิ นั ในสังคม
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสทีไ? ม่เป็ นการเหมาะสมอย่างยิง? ทีจ? ะรับ
๑) ถ้าเป็ นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็ นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิง? ใดๆที?
สามารถเปลีย? นกลับมาเป็ นเงิน เช่น ล็อตเตอรี? หุน้ พันธบัตร เป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน
4การถูกเสนอสิง? ใดๆนอกเหนือจากเงินนัน
Q สิง? ทีค? วรนํามาเป็ นเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณการเสนอให้มผี ลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั ติ น
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ทจี + ะส่งผลต่อการทํางานในอนาคต
4ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสีย
? ง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายทีต? อ้ งได้รบั ความไว้วางใจเป็ นพิเศษ
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซืQอจัดจ้าง การออกใบอนุ ญาตหรือการอนุ มตั /ิ
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักจริยธรรมเรือ? งนีQ มากกว่าบุคคลกลุม่ อืน?
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์สว่ นตน

ทีไ? ด้รบั กลายเป็ นมีอทิ ธิพลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีร? าชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็ นการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไม่วา่ ของขวัญและหรือผลประโยชน์นนั Q จะมีคา่
เพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรูส้ กึ
ผูกพันหรือพันธะกับผูใ้ ห้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสือ? มศรัทธาต่อประชาชน

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิดการประพฤติมชิ อบ
และการทุจริตคอร์รปั ชัน? ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที อ@ ยู่ในกลุ่มปฏิ บตั ิ หน้ าที ท@ ี เ@ สี ย@ งต่ อการประพฤติ มิชอบ ควรกําหนดนโยบาย
ด้านนีe อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่ วยงานอืน@ ๆ
หลักการการปฏิบตั งิ านในภาครัฐอยู่บนพืQนฐานทีว? ่า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทําด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากการมีสว่ นได้สว่ นเสียในการให้บริการ และปกป้ องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั นQ องค์ก รหรือ บุ ค คลใดๆ ไม่ ค วรใช้ข องขวัญ หรือ ผลประโยชน์ ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กบั องค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื?น ทําให้เกิดความสันคลอนความเชื
?
?อถือ
ไว้วางใจทีป? ระชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทังQ หมดใน
สังคมต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ? าครัฐมีพนั ธะ
ผูกพันทีจ? ะต้องปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมทีถ? กู ต้อง เทีย? งธรรม ตลอดเวลาทีม? อี าชีพรับข้าราชการ
๒.เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตดั สินจากหลักการต่อไปนีQ
๑) ธรรมชาติ ข องผู้ ใ ห้ : พิ จ ารณาตามกฎหมายกฎ ระเบี ย บที? เกี? ย วข้อ ง เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ รวมทังQ นโยบายของหน่ วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สญ
ั ญา/องค์กรหรือบุคคลทีก? ําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร
หรือบุคคลทีจ? ะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่ วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนีQให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที?ช่วยให้ขา้ ราชการและ
เจ้าหน้าทีภ? าครัฐสามารถจัดการเรือ? งนีQได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็ นทางการ
๒) บทบาทหน้ าที?ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนันQ ๆ ทํางานในขอบข่ายที?อ่อนไหวและ
ต้องการความเชือ? ถือไว้วางใจเป็ นพิเศษ และหรือกลุม่ ทีเ? กีย? วกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทงั Q จากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซือQ จัดจ้าง การให้ใบอนุ ญาต/ยึดใบอนุ ญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจทีส? ดุ ว่าตัวท่านและองค์กรมีความเทีย? งธรรมและจะไม่ถกู ตังQ ข้อสงสัย แม้วา่
หน่วยงานของท่านมิได้กาํ หนดนโยบายเกีย? วกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและ
มิได้กาํ หนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธ
ทีจ? ะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นนั Q ๆ
หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ?นื ใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็ นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีคา่ น้อยกว่า

๓,๐๐๐ บาท ทังQ นีQ ให้ป ฏิบ ัติต ามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต แห่ ง ชาติเรื?อ ง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน?ื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข? องรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิ จารณาในการปฏิ บตั ิ
4ของขวัญ ทังQ หมดที?ม ีค่ า ทางวัฒ นธรรมหรือ ประวัติศ าสตร์ เช่ น งานศิล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครือ? งประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็ นเรือ? งเล็กน้อย ของขวัญนันQ ๆ ย่อมเป็ นทรัพย์สนิ ขององค์กร
ไม่วา่ จะมีคา่ ราคาเท่าใด
4ของขวัญหรือผลประโยชน์ ท?ไี ด้รบ
ั เมื?อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้ อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็ นของตนเองได้
4ของขวัญหรือผลประโยชน์ ใดๆเมื?อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
4ถ้า ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ ท?ีม ีค่ า ทางการตลาดระหว่ า ง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าทีม? คี วามจําเป็ นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ขา้ ราชการหรือเจ้าหน้าที?
ของรัฐคนนันQ ๆรับทรัพย์สนิ ดังกล่าวหรือไม่
4ถ้าของขวัญ หรือผลประโยชน์ ท?ม
ี คี ่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็ น
ทรัพย์สนิ ขององค์กร เพื?อใช้ประโยชน์ สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุ ญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข? องรัฐผูน้ ันQ เก็บรักษาของไว้เป็ นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่ วยงานในขณะ
ดํารงตําแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ทเ?ี พือ? น
ร่วมงานให้เมือ? เจ็บป่ วยฯลฯ
4ถ้าในปี งบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ทไ?ี ด้รบ
ั จากผูใ้ ห้คนเดียวกัน
กลุม่ เดียวกันหรือผูใ้ ห้มคี วามสัมพันธ์กนั หลายๆครังQ เมือ? รวมกันทังQ ปี มคี า่ มากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างทีไ? ด้รบั
4ถ้าในปี งบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ จากผูร้ บ
ั บริการ แม้จะต่างคนต่าง
กลุม่ เพือ? เป็ นการขอบคุณในการให้บริการทีด? ี แต่เมือ? รวมกันแล้วมีคา่ มากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนันQ
4ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆ ทีไ? ด้รบ
ั เพื?อเป็ นการขอบคุณจากผูร้ บั บริการ(ประชาชน
องค์กรเอกชน) ทีไ? ด้อย่างสมํ?าเสมอบ่อยครังQ อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอทิ ธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีภ? าครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรูส้ กึ ชอบและคาดหวังว่าจะ
ได้รบั ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมือ? มีผมู้ ารับบริการควรปฏิเสธการรับ
4เงินสดหรือสิง? ใดๆทีส
? ามารถเปลีย? นเป็ นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุน้ พันธบัตร ล็อตเตอรี)? ต้อง
ปฏิเสธไม่รบั ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีคา่ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน
ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีภ? าครัฐนันQ ๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็ นทรัพย์สนิ ของส่วนราชการและส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
๔. การฝ่ าฝื นกฎนีB มีโทษอย่างไร

การฝ่ าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นนั Q และพร้อมฝ่ าฝืนการปฏิบตั ติ ามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทังถึ
? งไล่ออก ขึนQ กับความร้ายแรงของการฝ่ าฝืน
นอกจากนันQ หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นนั Q ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสจู น์ได้วา่ ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าทีภ? าครัฐนันQ ๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซง?ึ
มีผลต่อความเป็ นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู้ ห้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผูม้ สี ว่ นเกีย? วข้อง
ทุกคนอาจมีสว่ นร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
• การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี%ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็ นสาเหตุให้สาธารณชนรับรูว้ า่ มีการปฏิบตั อิ ย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าทีร? าชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื?อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสีย? ง ๒ ประการทีส? าํ คัญคือ
๑. ความพยายามทีจ? ะหลบเลีย? งกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์ น้อย
กว่าความเป็ นจริง การตีคา่ ราคาตํ?ากว่าความเป็ นจริงนันQ บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ้ ?นื ให้คดิ ว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นนั Q ๆมีคา่ ตํ?ากว่าทีเ? ป็ นจริง เพือ? หลีกเลีย? งการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็ นการคด
โกงและหลอกลวงซึง? เข้าข่ายฝ่ าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลทีเ? กิดขึนQ
4การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆ อาจทําให้ตด
ิ เป็ นนิสยั อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รบั ของขวัญ และหรือ ผลประโยชน์ ใดๆ ในการปฏิบ ัติห น้ าที?ราชการทําให้เกิด
ความรูส้ กึ ชอบหรืออยากปฏิบตั ติ ่อผูร้ บั บริการ หรือผูร้ บั งาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ทีเ? ป็ นผูใ้ ห้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ ตอบแทนที?ได้รบั ทําให้มกี ารปฏิบตั ติ อบแทนเกินกว่า
มาตรฐานทีก? าํ หนด
ในสถานการณ์เช่นนีQ ผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั เหมา และหรือผูร้ บั จัดซือQ อาจรับรูผ้ ดิ พลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่างๆไม่ตอ้ งทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนั นQ หากเกิด การปฏิบ ัติเป็ น วัฒ นธรรมการทํ างานขององค์ก รข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าทีข? องรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบตั หิ น้าทีแ? ละละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ? ดย
ความรับผิดชอบซึง? จัดได้วา่ เป็ น การรับสิ นบน
4การแสวงหาเหตุผลเพื?อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้ มที?เป็ นไปได้มากที?เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิง? ทีถ? กู ใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้วา่
เป็ นความผิดแต่ผรู้ บั มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนีQ
“ฉันรูว้ ่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ดว้ ยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธนํ> าใจ หรือหากไม่รบั จะเป็ น
การทําลายสัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้กบั องค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอืน+ ๆก็ทาํ เช่นนี> ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้”
“ดู ซิ ฉั น อุ ทิศ เวลานอกเวลาราชการทํ า งาน ดัง นั น> มัน เป็ น การยุ ติธ รรมทีเ+ ราจะได้ร างวัล
ผลประโยชน์พเิ ศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็ นคนพิเศษจริงๆ ดังนัน> ผูบ้ งั คับบัญชาจึงชมฉัน และเป็ นเรือ+ งธรรมดาทีฉ+ นั มักเป็ น
คนแรกเสมอทีไ+ ด้รบั โอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็ นแค่ตวั อย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คดิ ว่าหน่ วยงานของฉันจะสังสิ
+ นค้าชนิดนี>แม้วา่
ฉันจะให้คาํ แนะนําก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกีย+ วกับการให้ของขวัญ ดังนัน> ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที?ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนีQไม่สามารถปกป้ องท่านจากการถูก
ดําเนินการทางวินยั หากการกระทําของท่านเป็ นการกระทําทีม? ชิ อบ
สถานการณ์ตวั อย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ?ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลทีท? าํ หน้าทีจ? ดั ซือQ จัดจ้าง (HR procurement) ให้
เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าทีผ? นู้ นั Q ได้รบั รางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็ น
ผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาทีม? บี ุคลิกเป็ น personnel planner ซึง? บริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าทีเ? ป็ นคูค่ า้ กับ
หน่วยงาน เจ้าหน้าทีไ? ด้เก็บของรางวัลนันQ ไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื?องจากคิดว่าเป็ นรางวัลทีต? น
ชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบ้ งั คับบัญชาตระหนักถึงความหมายทีอ? าจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมี
การรายงานของรางวัลนันQ และลงทะเบียนเป็ นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาใน
การเข้าร่วมสัมมนาเป็ นเพราะได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนันQ เป็ นความชอบธรรมของ
หน่วยงานทีจ? ะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชินQ นีQ
เนื?องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าทีม? คี วามเสีย? งในเรือ? งผลประโยชน์ ในทีส? ดุ
เจ้าหน้าทีจ? งึ ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพือ? ประโยชน์ตามความเหมาะสม

(นายสมพร ภพักตร์จนั ทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังนํQาเขียว

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ

ประเด็นการตัดสิ นใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็ นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรทีเ? กีย? วกับการให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์
ความเปิ ดเผย : มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า
: ของขวัญและหรือผลประโยชน์มคี า่ ราคาเท่าใด
หลักจริ ยธรรม : มีหลักจริยธรรมทีเ? กีย? วกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์
: ผูใ้ ห้มอี ตั ลักษณ์เพือ? อะไร

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คอื อะไร
•บทสรุป
ความเชื?อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็ นรากฐานของการบริหารภาครัฐที?ดี เมื?อท่านเป็ นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้ าที?ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่ วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบตั หิ น้ าที?และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท?ี
รัฐจัดให้ แม้วา่ นโยบายของหน่ วยงานหลายแห่งจะอนุ ญาตให้รบั ของขวัญได้ ซึง? ถือว่าเป็ นของทีร? ะลึกในโอกาส
ที?เหมาะสม แต่ อ ย่ างไรก็ต ามควรมีข อบเขตในการรับ เสมอ การฝ่ าฝื น ขอบเขตด้ว ยการรับ ของขวัญ หรือ
ผลประโยชน์ทไ?ี ม่เหมาะสม จะนํ าไปสู่ความเสีย? งต่อการทุจริต และทําลายชื?อเสียงของท่านรวมทังQ องค์กรของ
ท่านเอง

เอกสารอ่านประกอบ
คู่มอื ดัชนี วดั ความโปร่งใสหน่ วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุ กรรมการจัดทําดัชนี วดั ความ
โปร่งใส
หน่ วยงานภาครัฐ, สํานัก งานคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ,กรุงเทพฯ
,๒๕๕๕.
ณัฐวัฒน์ อริย์ธชั โภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวดั ความโปร่งใสหน่ วยงานภาครัฐ ประจําปี พ.ศ.
๒๕๕๕,

สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
ณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ } และคณะ, “การป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐทีม? งุ่ เน้นการ
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ
,๒๕๕๓.
พรศักดิ } ผ่องแผ้ว และคณะ, “องค์ความรูว้ ่าด้วยการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการไทย”, สํานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙.
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