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เกริ่นนํา
องคกรปกครองส* ว นท, อ งถิ่ น ในฐานะเป3 น ผู, ใ ช, อํ า นาจรั ฐ ในการปกครองและบริ ห ารจั ด การในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบเป3นหน*วยงานที่มีหน,าที่ในการให,บริการสาธารณะด,านต*างๆ ซึ่งดําเนินการแก,ไขปGญหาต*างๆที่เกิดขึ้นให,แก*
คนในท, องถิ่นเป3นองคกรที่มีความใกล,ชิดกั บประชาชน และมีความเข,าใจในสภาพและรับรู, ถึงสาเหตุของปGญหาที่
เกิดขึ้นภายในท,องถิ่นดีกว*าหน*วยงานราชการส*วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองส*วน
ท,องถิ่นย*อมอาจส*งผลกระทบต*อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน,าที่หรือละเว,นการปฏิบัติ
หน,าที่โดยมิชอบ หรือได,ใช,อํานาจในตําแหน*งหน,าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได,โดยชอบด,วยกฎหมาย รวมทั้ง
ปGญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป3นปGญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป3นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ,อน
ของปGญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห*งชาติ หรือ คสช. ได,มีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปSองกันและ
แก,ไขปGญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส*วนราชการและหน*วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก,ไข
ปGญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ*งเน,นการสร,างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส*งเสริมการมีส*วนร*วมจากทุก
ส*วนในการตรวจสอบ เฝSาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให,เกิดการทุจริตได,
เทศบาลตําบลบางปลา ได,ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกรปกครอง
ส*วนท,องถิ่น การปฏิบัติหน,าที่หรือละเว,นการปฏิบัติหน,าที่โดยมิชอบ หรือได,ใช,อํานาจในตําแหน*งหน,าที่เพื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรได,โดยชอบด,วยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคู*มือการพัฒนาส*งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปSองกัน
ผลประโยชนทับซ,อน ของเทศบาลตําบลบางปลา เพื่อเป3นแนวทางในการปฏิบัติงานต*อไป
เทศบาลตําบลบางปลา
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เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซ,อน ถือเป3นการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป3นการแสวงหาประโยชนส*วน
บุคคลโดยการละเมิดต*อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด,วยการใช,อํานาจในตําแหน*งหน,าที่ไปแทรกแซงการใช,ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจ,าหน,าที่ของรัฐ จนทําให,เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน,าที่สาธารณะ ขาดความ
เป3นอิสระ ความเป3นกลาง และความเป3นธรรม จนส*งผลกระทบต*อประโยชนสาธารณะของส*วนรวม และทําให,ผล
ประโยชนหลักขององคกร หน*วยงาน สถาบันและสังคมต,องสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยู*ในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพให,บริการ ความเป3นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค*าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต*ระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอย*างเช*น การที่เจ,าหน,าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจาก
ผู,ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละ
เว,น การยกเว,น หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจ,าหน,าที่ของรัฐ และพวกพ,อง ฯลฯ เป3น
ต,น
อย*างไรก็ตาม ท*ามกลางผู,จงใจกระทําความผิดยังพบผู,กระทําความผิดโดยไม*เจตนา หรือไม*มีความรู,
ในเรื่องดังกล*าวอีกเป3นจํานวนมาก จนนําไปสู*การถูกกล*าวหาร,องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซ,อน หรือความขัดแย,งกันระหว*างผลประโยชนส*วนตนและผลประโยชนส*วนรวม
(Conflic of interest : COI) เป3นประเด็นปGญหาทางการบริหารภาครัฐในปGจจุบันที่เป3นบ*อเกิดของปGญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท,อนปGญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป3นอุปสรรคต*อการพัฒนา
ประเทศ
เทศบาลตําบลบางปลาได,ตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซ,อนในการปฏิบัติราชการ
จึงได,นํานโยบายของรัฐบาลมาใช,เป3นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสร, า งค* า นิ ย มหลั กของคนไทย ตามนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห* ง ชาติ (คสช.)เพื่ อ
สร,างสรรคประเทศไทยให,เข,มแข็ง โดยต,องสร,างคนในชาติ ให,มีค*านิยมไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
3. กตัญmูต*อพ*อแม* ผู,ปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝnหาความรู, หมั่นศึกษาเล*าเรียนทั้งทางตรงและทางอ,อม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
7. เข,าใจเรียนรู,การเป3นประชาธิปไตย
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู,น,อยรู,จักการเคารพผู,ใหญ*
9. มีสติรู,ตัว รู,คิด รู,ทํา
10. รู,จักดํารงตนอยู*โดยใช,หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีความเข,มแข็งทั้งร*างกายและจิตใจ ไม*ยอมแพ,ต*ออํานาจฝnายต่ํา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของส*วนรวมมากกว*าผลประโยชนส*วนตน

หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได,ว*า “การบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู,จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไม*ใช*
แนวความคิดใหม*ที่เกิดขึ้นในสังคม แต*เป3นการสะสมความรู,ที่เป3นวัฒนธรรมในการอยู*ร*วมกันเป3นสังคมของมวลมนุษย
เป3นพันๆปt ซึ่งเป3นหลักการเพื่อการอยู*ร*วมกันในบ,านเมืองและสังคมอย*างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน
และคลี่คลายปGญหาข,อขัดแย,งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให,มีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการ ดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข,อบังคับและกติกาต*างๆ ให,ทันสมัยและเป3น
ธรรม ตลอดจนเป3นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร,อมใจและถือปฏิบัติร*วมกันอย*างเสมอภาคและ
เป3นธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต,องดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสร,างค*านิยมที่
ดีงามให,ผู,ปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได,แก* ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป3นต,น
๓.หลักความโปรงใส คือ การทําให,สังคมไทยเป3นสังคมที่เป`ดเผยข,อมูลข*าวสารอย*างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต,องได, โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรให,มีความโปร*งใส มีการ
เป`ดเผยข,อมูลข*าวสารหรือเป`ดให,ประชาชนสามารถเข,าถึงข,อมูลข*าวสารได,สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป3นการสร,างความไว,วางใจซึ่งกันและกัน และช*วยให,การทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําให,สังคมไทยเป3นสังคมที่ประชาชนมีส*วนร*วมรับรู, และร*วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเป`ดโอกาสให,ประชาชนมีช*องทางในการเข,ามามีส*วนร*วมได,แก* การ
แจ,งความเห็น การไต*สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช*วยให,เกิดความสามัคคีและความร*วมมือกันระหว*างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผู,บริหาร พนักงานและลูกจ,างต,องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน,าที่อย*างดียิ่ง
โดยมุ*งให,บริการแก*ผู,มารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกต*างๆ มีความรับผิดชอบต*อความบกพร*องในหน,าที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู* และพร,อมที่จะปรับปรุงแก,ไขได,ทันท*วงที
๖. หลักความคุ#มคา ผู,บริหารต,องตระหนักว*ามีทรัพยากรค*อนข,างจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเป3นจะต,องยึดหลักความประหยัดและความคุ,มค*า ซึ่งจําเป3นจะต,องตั้งจุดมุ*งหมายไปที่ผู,รับบริการหรือประชาชน
ด,วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป3นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ,าอยู*หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก* พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว*า ๒๕ ปt ตั้งแต*ก*อนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได,ทรงเน,นย้ําแนวทางการแก,ไขเพื่อให,รอดพ,น และสามารถดํารงอยู*ได,อย*างมั่นคงและยั่งยืนภายใต,กระแส
โลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงต*าง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม*น,อยเกินไปและไม*มากเกิน โดยไม*เบียดเบียนตนเอง
และผู,อื่น เช*น การผลิตและการบริโภคที่อยู*ในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต,องเป3นไปอย*างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปGจจัยที่เกี่ยวข,อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว*าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย*างรอบคอบ

การมีภูมิคุ#มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให,พร,อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด,าน
ต*าง ๆ ที่คาดว*าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล,และไกล
เงื่อนไข
การตั ด สิ น ใจและการดํ า เนิ น กิ จ กรรมต* า ง ๆ ให, อยู* ในระดั บ พอเพี ย ง ต, องอาศั ย ทั้ ง ความรู, แ ละ
คุณธรรมเป3นพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู# ประกอบด,วย ความรู,เกี่ยวกับวิชาการต*างๆ ที่เกี่ยวข,อง อย*างรอบด,าน ความ
รอบคอบที่จะนําความรู,เหล*านั้นมาพิจารณา ให,เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต,องเสริมสร,าง ประกอบด,วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช,สติ ปGญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลบางปลา จึงได#กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป>นคานิยมหลัก ดังเชน
๑. ประมวลจริยธรรมของข#าราชการการเมืองท#องถิ่นฝAายบริหาร เทศบาลตําบลบางปลา พ.ศ.
๒๕๕3
ข,อ ๕ ข,าราชการการเมืองท,องถิ่น มีหน,าที่ดําเนินการให,เป3นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
ส*วนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให,บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะต,องยึด
มั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป3นค*านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว*าประโยชนส*วนตน และไม*มีผลประโยชนทับซ,อน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต,อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให,บริการแก*ประชาชนด,วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม*เลือกปฏิบัติ
๖) การให,ข,อมูลข*าวสารแก*ประชาชนอย*างครบถ,วน ถูกต,อง และไม*บิดเบือนข,อเท็จจริง
๗) การมุ*งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร*งใส และตรวจสอบได,
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๒. ประมวลจริยธรรมของข#าราชการการเมืองท#องถิ่นฝAายสภาท#องถิ่น เทศบาลตําบลบางปลา
พ.ศ. ๒๕๕3
ข,อ ๕ ข,าราชการการเมืองท,องถิ่นมีหน,าที่ดําเนินการให,เป3นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
ส*วนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให,บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต,องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป3นค*านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว*าประโยชนส*วนตน และไม*มีผลประโยชน ทับซ,อน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต,อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให,บริการแก*ประชาชนด,วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม*เลือกปฏิบัติ
๖) การให,ข,อมูลข*าวสารแก*ประชาชนอย*างครบถ,วน ถูกต,อง และไม*บิดเบือนข,อเท็จจริง

๗) การมุ*งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร*งใส และตรวจสอบได,
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๓. ประมวลจริยธรรมของข#าราชการ เทศบาลตําบลบางปลา พ.ศ. ๒๕๕3
ข,อ ๓ ข,าราชการของเทศบาลตําบลบางปลาทุกคน มีหน,าที่ดําเนินการให,เป3นไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชนส*วนรวม เป3นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให,บริการแก*ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต,องยึดมั่นในค*านิยมหลัก ๑o ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป3นประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกว*าประโยชนส*วนตน และไม*มีผลประโยชน ทับซ,อน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต,อง เป3นธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การให,บริการแก*ประชาชนด,วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม*เลือกปฏิบัติ
๗) การให,ข,อมูลข*าวสารแก*ประชาชนอย*างครบถ,วน ถูกต,อง และไม*บิดเบือนข,อเท็จจริง
๘) การมุ*งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร*งใส และตรวจสอบได,
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสร,างจิตสํานึกให,ประชาชนในท,องถิ่นประพฤติตนเป3นพลเมืองที่ดี ร*วมกัน พัฒนาชุมชนให,น*าอยู*คู*
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล,อมให,สอดคล,องรัฐธรรมนูญฉบับปGจจุบัน
ข#อบังคับเทศบาลตําบลบางปลา วาด#วยจรรยาข#าราชการเทศบาลตําบลบางปลา พ.ศ. 2558
เทศบาลตําบลบางปลา ในฐานะเป3นองคกรที่ใกล,ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีหน,าที่ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท,องถิ่นการดําเนินการด,านการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได, การพัฒนาระบบข,อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสร,างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะ
การศึ กษาของท, องถิ่ น การบริ ห ารงานบุ คคลและพั ฒ นาบุ คลากรรวมทั้ งส* งเสริ มให, ป ระชาชนได, มีส* ว นร* ว มในการ
บริ ห ารงานและตรวจสอบการดํ า เนิ น งานขององคกรปกครองส* ว นท, อ งถิ่ น ฉะนั้ น เพื่ อเป3 น การสร, า งจิ ต สํ า นึ กของ
ข,า ราชการให, สามารถปฏิบั ติ หน, า ที่อย*า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผ ลมี ความโปร* งใสและเป3 น ธรรมจึ งสมควรให, มี
ข,อบังคับว*าด,วยจรรยาข,าราชการเทศบาลตําบลบางปลา
เทศบาลตําบลบางปลา จึงได,กําหนดข,อบังคับจรรยาข,าราชการเทศบาลตําบลบางปลา เพื่อเป3 น
กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข,าราชการลูกจ,างและพนักงานจ,างให,มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน,าที่ด,วยความเป3นธรรมธํารงไว,ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข,าราชการอันจะทําให,ได,รับการยอมรับเชื่อถือและ
ศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว,ดังนี้
ข#อ๑ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ปฏิบัติหน,าที่ด,วยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ใช,ทรัพยากรขององคกรอย*างประหยัดและโปร*งใสเพื่อให,เกิดประโยชนสูงสุดแก*ราชการ
๑.๓ปฏิบัติหน,าที่อย*างเต็มกําลังความรู,ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเป3น
สําคัญ
๑.๔รับผิดชอบต*อผลการกระทําของตนเองและมุ*งมั่นแก,ไขเมื่อเกิดข,อผิดพลาด
ข#อ๒การมีจิตสํานึกมุงบริการและให#คําปรึกษา

๒.๑ให,บริการแก*ส*วนราชการองคกรปกครองส*วนท,องถิ่นและประชาชนอย*างเท*าเทียมกันด,วยความ
เต็มใจ
๒.๒ให,คําปรึกษาแนะนําแก*องคกรปกครองส*วนท,องถิ่นได,อย*างถูกต,องรวดเร็วและครบถ,วน
ข#อ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ปฏิบัติหน,าที่โดยมุ*งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อให,เกิดผลดีและเป3นประโยชนต*อ
ส*วนรวม
๓.๒ขยันอุทิศตนและมุ*งมั่นในการปฏิบัติหน,าที่ให,สําเร็จตามเปSาหมาย
๓.๓ปฏิบัติหน,าที่ด,วยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อให,บรรลุภารกิจของหน*วยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอย*างต*อเนื่อง
ข#อ๔การปฏิบัติหน#าที่อยางเป>นธรรม
๔.๑ตัดสินใจบนหลักการข,อเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ไม*มีอคติในการปฏิบัติหน,าที่
ข#อ๕การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑วางแผนการดํารงชีวิตอย*างมีเปSาหมายพร,อมที่จะเผชิญต*อการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ใช,จ*ายอย*างคุ,มค*ามีเหตุผลและไม*ฟุnมเฟxอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ปฏิบัติตามหลักศาสนารู,จักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ข#อ๖การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต#อง
๖.๑ยึดมั่นในผลประโยชนส*วนรวมเหนือผลประโยชนส*วนตน
๖.๒กล,าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต,อง
๖.๓ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป3นแบบอย*างที่ดีแก*เพื่อนข,าราชการ
ข#อ๗ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได#
๗.๑ เป`ดเผยข,อมูลข*าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒พร,อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต*อผลของการตรวจสอบ
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ#างของเทศบาลตําบลบางปลา
อนุส นธิ สัญ ญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส*ว นท, องถิ่น (ก.ถ.) ได, กํา หนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข,าราชการ พนักงานส*วนตําบล และพนักงานจ,างขององคกรปกครองส*วนท,องถิ่น
ซึ่งได,ประมวลขึ้นจากข,อเสนอแนะของผู,บริหารท,องถิ่น สมาชิกสภาท,องถิ่น ข,าราชการหรือพนักงานส*วนท,องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใช,เป3นหลักการและแนวทางปฏิบัติให,ข,าราชการหรือพนักงานส*วนท,องถิ่น โดยทั่วไปใช,ยึดถือ
ปฏิบัติเป3นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้
1. พึงดํารงตนให,ตั้งมั่นอยู*ในศีลธรรม ปฏิบัติหน,าที่ด,วยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน,าที่อย*างเป`ดเผย โปร*งใส พร,อมให,ตรวจสอบ
3. พึงให,บริการด,วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชนเป3นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน,าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย*างคุ,มค*า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู, ความสามารถ และตนเองให,ทันสมัยอยู*เสมอ
6. พึงมีจรรยาบรรณต*อตนเอง
7. พึงมีจรรยาบรรณต*อหน*วยงาน
9. พึงมีจรรยาบรรณต*อผู,บังคับบัญชา ผู,อยู*ใต,บังคับบัญชาและผู,ร*วมงาน
10..พึงมีจรรยาบรรณต*อประชาชนและสังคม

ประกาศเจตนารมณเทศบาลตําบลบางปลาเป>นหนวยงานในการตอต#านการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องด,วยเทศบาลตําบลบางปลา เป3นหน*วยงานที่รับใช,และให,บริการประชาชนอย*างใกล,ชิด ซึ่งใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลบางปลาได,คํานึงถึงความต,องการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเป3นหลัก
เทศบาลตําบลบางปลา ได,เล็งเห็นความสําคัญของปGญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป3นปGญหาที่ทําให,เกิดผล
กระทบและความเสียหายต*อพี่น,องประชาชนทั้งทางอ,อมและทางตรง ทําให,ผลประโยชนไม*ตกถึงมือประชาชนอย*าง
แท,จริง เทศบาลตําบลบางปลาจึงมีเจตนารมณร*วมกันในการดําเนินงานให,เกิดความโปร*งใส เป3นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได,เพื่อให,องคกรเป3นหน*วยงานในการต,านการทุจริตคอรัปชั่น โดยให,เจ,าหน,าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม*ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
2. ไม*เรียก ไม*รับ ไม*เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
3. ไม*ใช,อํานาจหน,าที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพ,อง
4. ปฏิบัติหน,าที่ด,วยความโปร*งใส เสมอภาค
5. กล,ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต,อง
6. เป`ดเผยต*อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
7. ร*วมปกปSอง คุ,มครอง ผู,ต*อต,านคอรรัปชั่น
8. พร,อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส*วน
ในคู*มือเล*มนี้ จะสะท,อนหลักการและแนวคิดที่เป3นสากลพร,อมข,อเสนอแนะทางการประยุกตใช,เพื่อ
การปSองกันเรื่องผลประโยชนทับซ,อน โดยมีสาระสําคัญเป3นเป3น ๓ บท ได,แก*
1. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซ,อน
2. บทที่ ๒ การเป`ดเผยผลประโยชนสาธารณะ
3. บทที่ ๓ การให, – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชนทับซ#อน
คําว*า Conflict of Interests มีการใช,คําภาษาไทยไว,หลายคํา เช*น “ผลประโยชนทับซ,อน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแย,ง” หรือ “การขัดกันแห*งผลประโยชน” ถ,อยคําเหล*านี้ถือเป3นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเป3นการกระทําที่ขัดต*อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ,านเมืองที่ดี (Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซ,อน จึงหมายถึงความทับซ,อนระหว*าง
ผลประโยชนส* วนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผ ลต* อการปฏิบั ติห น,าที่ ของเจ,าหน,า ที่ของรั ฐ กล*าวทั้งเป3 น
สถานการณที่เจ,าหน,าที่ของรัฐมีผลประโยชนส*วนตนอยู*และได,ใช,อิทธิพลตามอํานาจหน,าที่และความรับผิดชอบเพื่อให,
เกิดประโยชนส*วนตัว โดยก*อให,เกิดผลเสียต*อผลประโยชนส*วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม*จํากัดอยู*ในรูปแบบของ
ตัวเงิน หรือทรัพยสินเท*านั้น แต*รวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไม*ใช*ในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ
ดังนี้
๑. หาผลประโยชนให,ตนเอง คือ การใช,อํานาจหน,าที่เพื่อตนเอง เช*น ข,าราชการใช,อํานาจหน,าที่
ให,บริษัทตัวเองได,งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข,าทํางาน เป3นต,น
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช*น เป3นเจ,าพนักงานสรรพากรแล,วรับเงิน
จากผู,มาเสียภาษี หรือเป3นเจ,าหน,าที่จัดซื้อแล,วรับไม,กอลฟเป3นของกํานัลจากร,านค,า เป3นต,น
๓. ใช,อิทธิพล เป3นการเรียกผลตอบแทนในการใช,อิทธิพลในตําแหน*งหน,าที่ ส*งผลที่เป3นคุณแก*ฝnาย
ใดฝnายหนึ่งอย*างไม*เป3นธรรม

๔. ใช,ทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนส*วนตน เช*น การใช,รถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทํางานส*วนตัว เป3นต,น
๕. ใช,ข,อมูลลับของทางราชการ เช*น รู,ว*าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล*าวดัก
หน,าไว,ก*อน เป3นต,น
๖. รับงานนอก ได,แก* การเป`ดบริษัททําธุรกิจซ,อนกับหน*วยงานที่ตนเองทํางานอยู* เช*น เป3นนักบัญชี
แต*รับงานส*วนตัวจนไม*มีเวลาทํางานบัญชีในหน,าที่ให,กับหน*วยงาน เป3นต,น
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน*ง คือการไปทํางานให,กับผู,อื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม โดยใช,
ความรู,หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไม*เป3นธรรม เช*น เอาความรู,ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช*วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป3นต,น

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซ#อน
1.

ชุมชนคาดหวังให,เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานอย*างเป3นธรรม โดยให,ผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับต,น
ความซื่อตรงต*อหน,าที่ของเจ,าหน,าที่ยังเป3นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต,กฎหมาย และต,องได,รับการปฏิบัติอย*างเป3นธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซ#อน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซ#อน
ผลประโยชนทั บซ, อนหรื อความขั ดแย, งกั นระหว* างผลประโยชนส* วนตนและผลประโยชนส* วนรวม
(Conflic of interest : COI) เป3นประเด็นปGญหาทางการบริหารภาครัฐในปGจจุบันที่เป3นบ*อเกิดของปGญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท,อนปGญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป3นอุปสรรคต*อการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริ ย ธรรมในการปS อ งกั น หาผลประโยชนทั บ ซ, อนในการปฏิ บั ติ ร าชการหลายประการ
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข,าราชการการเมืองท,องถิ่นฝnายบริหาร พ.ศ.๒๕๕3 ได,กําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส*วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป3นค*านิยมหลัก ข,อ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ข, า ราชการการเมื องท, องถิ่ น ฝn า ยสภาท, องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕3 ได, กํา หนดมาตรฐานจริ ย ธรรม หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส*วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป3นค*านิยมหลัก ข,อ ๕ และประมวลจริยธรรมของข,าราชการเทศบาล
ตําบลบางปลาได,กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข,าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส*วนที่ ๑ มาตรฐาน
จริยธรรมอันเป3นค*านิยมหลัก ข,อ 3๓
สํ า หรั บ ในบทนี้ จ ะได, ส ะท, อ นหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ป3 น สากลพร, อ มข, อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใช,เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซ,อนโดยมีสาระสําคัญเป3น๓หัวข,อใหญ*คือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซ,อน
๒. การเป`ดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให,-รับของขวัญและผลประโยชน

การบริหารผลประโยชนทับซ#อน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซ,อนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังให,เจ,าหน,าที่ปฏิบัติงานอย*างเป3นธรรมโดยให,ผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ
อันดับต,น
• ความซื่อตรงต*อหน,าที่ของเจ,าหน,าที่ยังเป3นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต,กฎหมายและต,องได,รับการปฏิบัติที่เป3นธรรม)
• ถ,าไม*จัดการผลประโยชนทับซ,อนอย*างมีประสิทธิภาพเจ,าหน,าที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ให,ความสําคัญกับประโยชนส*วนตนหรือของคนบางกลุ*มแทนซึ่งจะมีผลต*อการปฏิบัติงานและอาจนําไปสู*การประพฤติ
มิชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทั บ ซ, อ นไม* ไ ด, ผิ ด ในตั ว มั น เองเนื่ องจากเจ, า หน, า ที่ ก็ มี ชี วิ ต ส* ว นตนมี บ างครั้ ง ที่
ผลประโยชนส*วนตนจะมาขัดแย,งกับการทําหน,าที่แต*ประเด็นคือต,องเป`ดเผยผลประโยชนทับซ,อนที่มี
• หน*วยงานภาครัฐต,องจัดการผลประโยชนทับซ,อนอย*างโปร*งใสและพร,อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต*อการปฏิบัติหน,าที่ของหน*วยงาน
• ปGจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซ,อนขยายมากกว*าเดิม เนื่องจากมีการร*วมมือระหว*างภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว*างหน*วยงานภาครัฐทําให,มีความสัมพันธซับซ,อน/ซ,อนทับมากขึ้น
• หน*วยงานควรตระหนักว*าผลประโยชนทับซ,อนจะเกิดขึ้นในการทํางานและต,องพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรที่ส*งเสริมการระบุและเป`ดเผยผลประโยชนทับซ,อน
• หน*วยงานต,องขจัดความเข,าใจผิดที่ว*าผลประโยชนทับซ,อนเป3นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกป`ด
• ผลประโยชนทับซ,อนจะเป3นสิ่งผิดก็ต*อเมื่อมีอิทธิพลต*อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว*ามี
การใช,หน,าที่ในทางมิชอบหรือแม,แต*การฉ,อราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซ,อนสร,างประโยชนมากมายแก*หน*วยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก,ข,อกล*าวหาเรื่องความลําเอียงได,ง*าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว*าหน*วยงานปฏิบัติหน,าที่อย*างเป3นธรรมและไม*มีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลต*อบุคคล/กลุ*มไม*
ว*าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนส*วนตน” ไม*ได,ครอบคลุมเพียงผลประโยชนด,านการงานหรือธุรกิจของเจ,าหน,าที่
แต*รวมถึงคนที่ติดต*อสัมพันธด,วยเช*นเพื่อนญาติคู*แข*งศัตรูเมื่อใดเจ,าหน,าที่ประสงคจะให,คนเหล*านี้ได,หรือเสียประโยชน
เมื่อนั้นก็ถือว*ามีเรื่องผลประโยชนส*วนตนมาเกี่ยวข,อง
ผลประโยชนส*วนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม*เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนส*วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม*ได,เกี่ยวกับการได,มาซึ่งเงินทองเท*านั้น แต*ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปSองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู*แล,ว เช*นที่ดินหุ,นตําแหน*งในบริษัทที่รับงานจากหน*วยงาน
รวมถึงการได,มาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไม*ได,อยู*ในรูปตัวเงิน เช*นสัมปทานส*วนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรี
อื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไม*เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหว*างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช*นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู*ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมี
ข,อสังเกตว*าแม,แต*ความเชื่อ/ความคิดเห็นส*วนตัวก็จัดอยู*ในประเภทนี้

•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หน,าที่สาธารณะของผู,ที่ทํางานให,ภาครัฐคือการให,ความสําคัญ
อันดับต,นแก*ประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหล*านี้ไม*จํากัดเฉพาะเจ,าหน,าที่ของรัฐทั้งระดับท,องถิ่นและ
ระดับประเทศเท*านั้นแต*ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานให,ภาครัฐเช*นที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไม*ใช*ผลรวมของผลประโยชนของปGจเจก
บุคคลและไม*ใช*ผลประโยชนของกลุ*มคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไม*ใช*เรื่องง*ายแต*ในเบื้องต,นเจ,าหน,าที่ภาครัฐ
สามารถให,ความสําคัญอันดับต,นแก*สิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหน,าที่อย*างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหน,าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซ,อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย*างมีประสิทธิภาพ
- ให,ความสําคัญอันดับต,นแก*ผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังว*าเจ,าหน,าที่
ต,องจํากัดขอบเขตที่ประโยชนส*วนตนจะมามีผลต*อความเป3นกลางในการทําหน,าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน,าที่ที่มีผลประโยชนทับซ,อน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส*วนตนที่อาจทําให,คนเห็นว*าได,ประโยชนจากข,อมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช,ตําแหน*งหน,าที่หรือทรัพยากรของหน*วยงานเพื่อประโยชนส*วนตน
- ปSองกันข,อครหาว*าได,รับผลประโยชนที่ไม*สมควรจากการใช,อํานาจหน,าที่
- ไม*ใช,ประโยชนจากตําแหน*งหรือข,อมูลภายในที่ได,ขณะอยู*ในตําแหน*งขณะที่ไปหา
ตําแหน*งงานใหม*
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว*าเป3นความทับซ,อนระหว*างผลประโยชนส*วนตน
และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลต*อการปฏิบัติหน,าที่ของเจ,าหน,าที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซ#อนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซ,อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ,อนระหว*างผลประโยชนส*วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซ,อนที่เห็น (perceived & apparent) เป3นผลประโยชนทับซ,อนที่คนเห็นว*ามี แต*
จริงๆอาจไม*มีก็ได,ถ,าจัดการผลประโยชนทับซ,อนประเภทนี้อย*างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม*น,อยกว*า
การจัดการผลประโยชนทับซ,อนที่เกิดขึ้นจริง ข,อนี้แสดงว*าเจ,าหน,าที่ไม*เพียงแต*จะต,องประพฤติตนอย*างมีจริยธรรม
เท*านั้นแต*ต,องทําให,คนอื่นๆรับรู, และเห็นด,วยว*าไม*ได,รับประโยชนเช*นนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซ,อนที่เป3นไปได, (potential) ผลประโยชนส*วนตนที่มีในปGจจุบันอาจจะทับซ,อนกับ
ผลประโยชนสาธารณะได,ในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซ,อนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ,าหน,าที่มีบทบาทหน,าที่มากกว*าหนึ่ง เช*น เป3นเจ,าหน,าที่ในหน*วยงาน
และเป3นคณะกรรมการด,านระเบียบวินัยประจําหน*วยงานด,วย ปGญหาจะเกิดเมื่อไม*สามารถแยกแยะบทบาทหน,าที่ทั้ง
สองออกจากกั น ได, อาจทํ าให, ทํา งานไม* มีป ระสิ ทธิ ภ าพหรื อแม, กระทั่ ง เกิ ด ความผิ ด พลาดหรื อผิ ด กฎหมาย ปกติ
หน*วยงานมักมีกลไกปSองกันปGญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน,าที่ต*างๆให,ชัดเจน แต*ก็ยังมีปGญหาได,โดยเฉพาะอย*างยิ่งใน
หน*วยงานที่มีกําลังคนน,อย หรือมีเจ,าหน,าที่บางคนเท*านั้นที่สามารถทํางานบางอย*างที่คนอื่นๆทําไม*ได, คนส*วนใหญ*ไม*
ค*อยห*วงปGญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม*มีเรื่องผลประโยชนส*วนตนมาเกี่ยวข,อง

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ,าหน,าที่มีบทบาทหน,าที่มากกว*าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน,าที่ในหน*วยงานหนึ่งนั้นทําให,ได,ข,อมูลภายในบางอย*างที่อาจนํามาใช,เป3นประโยชนแก*การทําบทบาทหน,าที่ให,แก*อีก
หน*วยงานหนึ่งได, ผลเสียคือถ,านําข,อมูลมาใช,ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต*อคนบางกลุ*ม ควร
ถือว*าหน,าที่ทับซ,อนเป3นปGญหาผลประโยชนทับซ,อนด,วยเพราะว*ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หน,าที่ต,องเป3นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซ,อนก็สามารถนํามาจัดการกับหน,าที่ทับซ,อนได,

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซ#อน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเป3นหน,าที่หลักเจ,าหน,าที่
ต,องตัดสินใจและให,คําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต,องทํางานในขอบเขตหน,าที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ,า ไม*ให,ผลประโยชนส*วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส*วนบุคคลปฏิบัติต*อแต*ละบุคคล
อย*างเป3นกลาง ไม*มีอคติลําเอียงด,วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ*าพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ,าหน,าที่ไม*
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท*านั้นแต*ต,องมีจริยธรรมด,วย
• สนับสนุนความโปรงใสและพร#อมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซ,อนต,องอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเป`ดเผยและจัดการที่โปร*งใส นั่นคือเป`ดโอกาสให,ตรวจสอบและมีความพร,อมรับผิดมีวิธีการต*างๆเช*นจด
ทะเบียนผลประโยชนโยกย,ายเจ,าหน,าที่จากตําแหน*งที่เกี่ยวข,องกับผลประโยชนทับซ,อนการเป`ดเผยผลประโยชนส*วน
ตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลต*อการปฏิบัติหน,าที่ ถือเป3นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซ,อนการ ใช,
กระบวนการอย*างเป`ดเผยทั่วหน,าจะทําให,เจ,าหน,าที่ร*วมมือและสร,างความเชื่อมั่นแก*ประชาชนผู,รับบริการและผู,มีส*วน
ได,เสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเป>นแบบอยาง : การแก,ปGญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซ,อน จะสะท,อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป3นมืออาชีพของเจ,าหน,าที่และองคกรการจัดการ
ต, องอาศั ย ข, อมู ล นํ า เข, า จากทุ ก ระดั บในองคกรฝn า ยบริ ห ารต, อ งรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสร, า งระบบและนโยบายและ
เจ,าหน,าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต,องระบุผลประโยชนทับซ,อนที่ตนมีเจ,าหน,าที่ต,องจัดการกับเรื่องส*วนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซ,อนมากที่สุดเท*าที่ทําได, และผู,บริหารก็ต,องเป3นแบบอย*างด,วย
• สร#างวัฒนธรรมองคกร : ผู,บริหารต, องสร,างสภาพแวดล,อมเชิงนโยบายที่ช*วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซ,อนเกิดขึ้น และการสร,างวัฒนธรรมแห*งความซื่อตรงต*อหน,าที่ซึ่งต,อง
อาศัยวิธีการดังนี้
- ให,ข,อแนะนําและการฝƒกอบรมเจ,าหน,าที่เพื่อส*งเสริมความเข,าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใช,กฎเกณฑที่มีในสภาพแวดล,อมการทํางาน
- ส*งเสริมให,มีการสื่อสารอย*างเป`ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให,เจ,าหน,าที่สบายใจในการ
เป`ดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ,อนในที่ทํางาน
- ปSองกันไม*ให,ข,อมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซ,อนที่เจ,าหน,าที่เป`ดเผย เพื่อมิให,มีผู,นําไปใช,ในทางที่ผิด
- ให,เจ,าหน,าที่มีส*วนร*วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซ,อน เพื่อให,รู,สึกเป3นเจ,าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต,องสร,างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต*อไปนี้
- มาตรฐานในการส*งเสริมความซื่อตรงต*อหน,าที่โดยรวมไว,ในข,อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซ,อน
- กลไกความพร,อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให,เจ,าหน,าที่ถือว*าเป3นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต,อง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซ#อน
• กรอบการทํางาน เป3นวิธีการกว,างๆไม*จํากัดอยู*กับรายละเอียดข,อกฎหมายที่เกี่ยวข,องสามารถ
นําไปพัฒนาเป3นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได,มี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซ,อน
๑) ระบุว*ามีผลประโยชนทับซ,อนแบบใดบ,างที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแก,ไขปGญหา
๓) ให,การศึกษาแก*เจ,าหน,าที่และผู,บริหารระดับต*างๆรวมถึงเผยแพร*นโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซ,อนให,ทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเป3นแบบอย*าง
๕) สื่อสารให,ผู,มีส*วนได,เสีย ผู,รับบริการ ผู,สนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุ*งมั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซ,อน
๖) บังคับใช,นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว*าในการทํางานของหน*วยงาน มีจุดใดบ,างที่เสี่ยงต*อการเกิดผลประโยชน
ทับซ,อนและผลประโยชนทับซ,อนที่จะเกิดขึ้นได,นั้นมีประเภทใดบ,าง
- เปSาหมายสําคัญคือ องคกรต,องรู,ว*าอะไรคือผลประโยชนทับซ,อนที่เป3นไปได, เพื่อปSองกันไม*ให,
เกิดผลประโยชนทับซ,อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส*วนร*วมของเจ,าหน,าที่มีส*วนสําคัญ เพราะจะทําให,ระบุจุดเสี่ยงได,ครอบคลุมและทําให,
เจ,าหน,าที่รู,สึกเป3นเจ,าของและร*วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย*างของผลประโยชนส*วนตน เช*น ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช*นหนี้) ธุรกิจส*วนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธส*วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพ
การค,าพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป3นอริ/การแข*งขันกับคนอื่น/ กลุ*มอื่น
- ตัวอย*างของจุดเสี่ยงเช*นการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ,างการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให,บริการที่อุปสงคมากกว*า
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให,เงิน/สิ่งของสนับสนุนช*วยเหลือผู,เดือดร,อน การตัดสินข,อ
พิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให,ความสนใจเป3นพิเศษ
- การระบุ ผ ลประโยชนทับ ซ, อนนี้ ต, องพิ จ ารณานิ ยามและข, อกํา หนดทางกฎหมายที่ เ กี่ย วข, อง
ประกอบด,วย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซ,อนก็คือ ความตระหนักของผู,บริหารและ
เจ,าหน,าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซ,อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต*ละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
จัดการต,องแยกให,ชัดระหว*างความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังต,องทําให,
ผู,บริหารและเจ,าหน,าที่สามารถ
- รู,ได,ว*าเมื่อใดมีผลประโยชนทับซ,อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ
เป3นไปได,)
- เป`ดเผยผลประโยชนทับซ,อนและบันทึกกลยุทธต*างๆที่ใช,เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช,

๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อให,การจัดการผลประโยชนทับซ,อนมีประสิทธิภาพ ต,องมีการให,ความรู,อย*างต*อเนื่องตั้งแต*
เจ,าหน,าที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน,างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให,ความรู,จะเริ่ม
ตั้งแต*การปฐมนิเทศ และมีอย*างต*อเนื่องในระหว*างทํางาน เจ,าหน,าที่ทุกคนควรสามารถเข,าถึงนโยบายและข,อมูลที่จะ
ช*วยให,พวกเขาสามารถระบุและเป`ดเผยผลประโยชนทับซ,อน ส*วนตัวผู,บริหารเองก็ต,องรู,วิธีจัดการผลประโยชนทับ
ซ,อน
- ขั้นตอนแรกของการให,ความรู, คือ สร,างความเข,าใจว*าอะไรคือผลประโยชนทับซ,อนผลประโยชน
ทับซ,อนใดเกิดขึ้นบ*อยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต*างของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู,มีตําแหน*งหน,าที่ต*างกัน ควรให,เอกสารบรรยายพร,อมตัวอย*างที่ชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชนทับซ, อนโดยเน, นตรงที่เ ป3นจุ ดเสี่ย งมากๆ เช*น การติดต* อ การร*ว มทํา งานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับ ภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสั มพันธกับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เป3นต,น
- นอกจากการให,ความรู,แล,ว ความตื่นตัวและเอาใจใส*ของผู,บริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส*วนอย*างสําคัญในการช*วยให,เจ,าหน,าที่ปฏิบัติตาม การสร,างความตื่นตัวและความเอาใจใส*จะช*วยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปSองกันปGญหาที่จะเกิดขึ้นต*อไป
๔) ดําเนินการเป>นแบบอยาง
- การจั ดการผลประโยชนทับซ,อนที่ มีประสิทธิ ภาพ จํา เป3นต,องอาศัยความทุ*มเทของผู,ที่อยู*ใน
ตําแหน*งระดับบริหาร ซึ่งต,องแสดงภาวะผู,นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย*างแข็งขันสนับสนุนให,เจ,าหน,าที่
เป`ดเผยผลประโยชนทับซ,อน และให,ความช*วยเหลือแก,ไข ผู,บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ,าหน,าที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่
ผู,บริหารให,ความสนใจ
- ผู,บริหารต,อง (๑)พิจารณาว*ามีข,อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว*าหน*วยงานมีปGญหาผลประโยชนทับซ,อน
หรือไม* (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนส*วนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาว*าอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก,ไขผลประโยชนทับซ,อน และ (๓)พิจารณาปGจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหน*งหน,าที่ของเจ,าหน,าที่ที่เกี่ยวข,อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซ,อน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรู,ของผู,มีส*วนได,เสีย เนื่องจากไม*ว*าจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซ,อนได,ดีเพียงใด ถ,าผู,มีส*วนได,เสียรับรู,เป3นตรงกันข,ามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร,ายไม*แพ,กัน
- การทํ างานกับองคกรภายนอกไม*ว*า เป3นเอ็นจี โอหรื อภาคธุรกิ จ องคกรต,องระบุจุ ดเสี่ย งของ
ผลประโยชนทับซ, อนก*อน และพัฒ นาวิธีปSองกัน ไม*ว*าเป3นเรื่องข, อมูลภายใน หรื อโอกาสการใช, อํานาจหน,าที่เพื่ อ
ผลประโยชน และต,องแจ,งแก*องคกรภายนอกให,ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซ,อนและผลที่ตามมาหากไม*
ปฏิบัติตามนโยบาย เช*น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหน,าที่และความพร,อมรับผิดที่ผู,ทําธุรกิจมีกับหุ,นส*วนและผู,ทําสัญญาด,วย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใช,วิธีต*างๆ เช*นให,มีส*วนร*วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร*วมกันพัฒนากลไกปSองกันแก,ไขปGญหา ขอรับฟGงความเห็นต*อร*างนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ
ซ,อน ร* วมทบทวนและปรั บปรุ งกลไกการแสวงหาและแก, ไขผลประโยชนทั บ ซ,อนวิ ธี เ หล* า นี้ จ ะทําให, ได, นโยบายที่
สอดคล,องความคาดหวังสาธารณะและได,รับความร*วมมือจากผู,มีส*วนได,เสียทั้งนี้ในการร*วมกันจัดการผลประโยชนทับ
ซ,อนกับผู,มีส*วนได,เสียนี้ องคกรภาครัฐต,องทําให,การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร*งใสและตรวจสอบได,
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซ,อนต,องได,รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามข,อมูล
จากผู,ใช,ระบบ และผู,มีส*วนได,เสียอื่นๆ เพื่อให,ระบบใช,ได,จริง และตอบสนองต*อสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร,างความรู,สึกเป3นเจ,าของและความร*วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู,จากองคกรอื่นๆ
การแสวงหาการเรียนรู,เช*นนี้ยังเป3นการสื่อสารว*าองคกรมีความมุ*งมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซ,อนอีกด,วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต,องสื่อสารให,แก*เจ,าหน,าที่ผู,
ปฏิบัติให,เข,าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให,สอดคล,องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช*วยพัฒนาทักษะและ
การให,คําปรึกษาแก*เจ,าหน,าที่การเป`ดเผยและรายงานข,อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร*อง/
อคติของภาครัฐ เป3นรากฐานของความถูกต,องเป3นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต,อง
• ผู#เปJดเผยผลประโยชน :
ผู,เป`ดเผยเป3นผู,ที่รายงานข,อมูลที่เป3นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร,ายแรงของเจ,าหน,าที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใช*เพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหน*วยงานขาดการสนับสนุนผู,เป`ดเผยการกระทําผิดของเจ,าหน,าที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย* องชมเชยเจ, า หน, า ที่ ที่เ ป` ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําให,สูญเสียความก,าวหน,าในอาชีพและแม,แต*สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปSองคุ,มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช,หลักแห*งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร,อมรับผิดให,แก*สาธารณชน การ
เป`ดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่ร,ายแรงหรือเป3นปGญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรต*อสาธารณชนเป3นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช*องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช,การไม*ได, หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปJดเผยจึงทําได#ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว*า แม,จะมีการสนับสนุน มีช*องทาง วิธีการผลักดันเจ,าหน,าที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต*มีหลายองคประกอบที่ทําให,การเป`ดเผยการกระทําผิดเป3นเรื่องยากสําหรับเจ,าหน,าที่
ปGญหาสําคัญคือ การขัดแย,งกันระหว*างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต*อส*วนรวม และกับ
ความภักดีต*อเพื่อนหรือองคกรซึ่งเป3นวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

บทที่ ๒
การเปJดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปJดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผู#เปJดเผยผลประโยชน :
ผู,เป`ดเผยเป3นผู,ที่รายงานข,อมูลที่เป3นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร,ายแรงของเจ,าหน,าที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใช*เพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหน*วยงานขาดการสนับสนุนผู,เป`ดเผยการกระทําผิดของเจ,าหน,าที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย* องชมเชยเจ, า หน, า ที่ ที่เ ป` ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําให,สูญเสียความก,าวหน,าในอาชีพและแม,แต*สูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปSองคุ,มครองพยาน (whistlblowing) ใช,หลักแห*งความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพร,อมรับผิดให,แก*สาธารณชน การเป`ดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่ร,ายแรงหรือเป3น
ปGญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรต*อสาธารณชนเป3นทางเลือก
ที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช*องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช,การไม*ได,หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปJดเผยจึงทําได#ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว*า แม,จะมีการสนับสนุนมีช*องทางวิธีการผลักดันเจ,าหน,าที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต*มีหลายองคประกอบที่ทําให,การเป`ดเผยการกระทําผิดเป3นเรื่องยากสําหรับเจ,าหน,าที่
ปGญหาสําคัญคือ การขัดแย,งกันระหว*างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต*อส*วนรวม และกับ
ความภักดีต*อเพื่อนหรือองคกรซึ่งเป3นวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกต,องและเป3นธรรม ความเที่ยงตรงส*วนบุคคลเป3นค*านิยมที่เป3นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต*ในทางตรงกันข,ามความจงรักภักดีเป3นสัญญาที่มีต*อกลุ*มคนและ
สังคมที่ให,ความสําคัญว*า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต*อเพื่อนไม*ได,ในยามจําเป3นปGจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให,
บุคคลไม*กล,ารายงานการกระทําผิดคือ ข,อมูลที่เป`ดเผยและผู,เป`ดเผยจะต,องเป3นข,อมูลที่เป3นความลับได,รับการปกปSอง
แต*ในทางปฏิบัติผู,เป`ดเผยข,อมูลการกระทําผิดมักได,รับการปฏิบัติในทางตรงกันข,ามการตัดสินใจที่จะเป`ดเผยควรจะ
เป3นเรื่องพื้นฐานง*ายๆ หลักคือจะต,องปฏิบัติอย*างโปร*งใส มีการเป`ดเผยการกระทําผิดพร,อมทั้งการปกปSองข,อมูลที่
รายงานให,เกิดความเชื่อมั่นและไว,วางใจได,

• ผู#เปJดเผยผลประโยชน :
ผู,เป`ดเผยเป3นผู,ที่รายงานข,อมูลที่เป3นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร,ายแรงของเจ,าหน,าที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใช*เพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหน*วยงานขาดการสนับสนุนผู,เป`ดเผยการกระทําผิดของเจ,าหน,าที่ โดย
แทนที่ จ ะยกย* องชมเชยเจ, า หน, า ที่ ที่เ ป` ด เผยการประพฤติมิช อบ คดโกง ทุ จ ริ ต หรื อพฤติ กรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําให,สูญเสียความก,าวหน,าในอาชีพและแม,แต*สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปSองคุ,มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช,หลักแห*งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร,อมรับผิดให,แก*สาธารณชน การ
เป`ดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่ร,ายแรงหรือเป3นปGญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรต*อสาธารณชนเป3นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช*องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช,การไม*ได,หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปJดเผยจึงทําได#ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว*า แม,จะมีการสนับสนุน มีช*องทาง วิธีการผลักดันเจ,าหน,าที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต*มีหลายองคประกอบที่ทําให,การเป`ดเผยการกระทําผิดเป3นเรื่องยากสําหรับเจ,าหน,าที่
ปGญหาสําคัญคือ การขัดแย,งกันระหว*างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต*อส*วนรวม และกับ
ความภักดีต*อเพื่อนหรือองคกรซึ่งเป3นวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะต,องขับเคลื่อน/ผลักดันให,เจ,าหน,าที่ของรัฐเป`ดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว*า
เป3นสิ่งที่ภาครัฐต,องการและข,อมูลของผู,เป`ดเผยจะต,องได,รับความเชื่อมั่นว*าถูกปกป`ด ต,องมีคําแนะนําแก*เจ,าหน,าที่ว*า
จะบริหารข*าวสารข,อมูลอย*างไร และจะจัดการอย*างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน,มจะทําให,เกิด
การกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเป`ดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เป3นมาตรฐานและข,อแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับให,ปฏิบัติ
และไม*ยอมรับให,ปฏิบัติ รวมทั้งต,องมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด,วย
การเป`ดเผยการกระทําผิด เพื่อปSองกันการละเมิดหลั กคุณธรรม ต,องมี กลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เป3นอิสระ การเป`ดเผยการกระทําผิดภายใต,กฎหมายต*างๆ นั้นต,องอธิบายได,ด,วยว*าจะมีการดําเนินการ
อย*างไร และองคกรต,องแน*ใจว*าการเป`ดเผยจะต,องได,รับการคุ,มครองพยานอย*างเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร :
วิธีที่ดีที่สุด หน*วยงานต,องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเป`ดเผยการกระทําผิดจัดช*องทางอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุ,มครองผู,เป`ดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได,รับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปSองผู,เป`ดเผยการกระทําผิดและการคุ,มครองพยานคือ
- สนับสนุนให,บุคคลเป`ดเผยการกระทําผิด
- เพื่อให,แน*ใจว*าการเป`ดเผยจะได,รับการจัดการอย*างเหมาะสม
- เพื่อให,แน*ใจว*าจะต,องมีการปกปSองคุ,มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเป`ดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช,การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเป3นช*องทางปกติ โดยสามารถรายงานให,กับกลุ*มบุคคลต*างๆ เช*น หัวหน,า ผู,อํานวยการเจ,าหน,าที่ผู,รับผิดชอบ(เช*น
กลุ*มงานคุ,มครองจริยธรรม) ผู,บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เป`ดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข,อมูลที่เป`ดเผย ควรประกอบด,วย
- การประพฤติมิชอบในหน,าที่ของเจ,าหน,าที่
- การบริหารที่เป3นอคติ หรือ (ล,มเหลว)
- การละเว,น ละเลย เพิกเฉย เลินเล*อ หรือการบริการที่ไม*เหมาะสม ทําให,สูญเสียเงินของแผ*นดิน
- การกระทํา ที่เ ป3น เหตุ ให, เป3 นอัน ตรายต*ออนามัย สาธารณะ ความปลอดภัย หรืออั นตรายต* อ
สิ่งแวดล,อม
ส*วนกระบวนการจะแยกต*างหากจากกระบวนการร,องทุกขหรือร,องเรียน เช*น ในกรณีการขู*คุกคาม
หรื อการดู ห มิ่น เหยี ย ดหยามกั น ในที่ ทํางาน องคกรควรกํ า หนดกระบวนการเป` ด เผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใช,อย*างชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว*าเมื่อมีความจําเป3นต,องรายงาน/เป`ดเผยจะต,องทํา
อย*างไร เพื่อให,แน*ใจว*าหน*วยงานจะสนับสนุนและปกปSอง กลไกจะต,องเป3นกลไกเชิงรุกตอบสนองต*อการเป`ดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหน*วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย*างเช*น ทุกคนจะต,องรับรู,โดยทันที (อย*างเป3นสัญชาติญาณ) ว*า
เมื่อเกิดข,อสงสัยว*าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต,องรายงานทันทีต*อหัวหน,าผู,บังคับบัญชาหรือผู,ได,รับมอบหมาย
และผู,บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเป`ดเผยการกระทําผิดเป3นสิ่งสําคัญ และผู,รับรายงานควรให,คําแนะนําผู,เป`ดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หน*วยงานจะสนับสนุนและคุ,มครอง
เจ,าหน,าที่ของรัฐสามารถเป`ดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ*มคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจ,าหน,าที่ตามกฎหมาย ปปช.

๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผู,อื่น
๓) การละเว,นการปฏิบัติหน,าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ,าหน,าที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผู,รับจ,างจากรัฐเป3นผลให,งบประมาณถูกใช,สูญเปล*า
๔) การกระทําของบุคคลเป3นผลให,เกิดอันตรายต*อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบต*อสิ่งแวดล,อม
การเป`ดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม*ได,รับการคุ,มครอง เช*น การเป`ดเผยต*อสื่อมวลชน
การเป`ดเผยที่ก*อให,เกิดคําถามต*อความเป3นธรรมของรัฐบาลการ เป`ดเผยนโยบายของหน*วยงานหรือการเป`ดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเป`ดเผยจะต,องครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเป`ดเผย
- การเป`ดเผยจะทําได,ที่ไหน เมื่อไร และอย*างไร
- ใครบ,างที่จะเป3นผู,เป`ดเผย
- เป`ดเผยต*อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเป`ดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปSอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การให#ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมต,องกําหนดให,เจ,าหน,าที่ทุกคนเป`ดเผยข,อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ให,บริการที่ไม*เป3นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ*น เช*น การรายงานต*อผู,บังคับบัญชาหรือเจ,าหน,าที่
ผู,รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได,นอกสถานที่ หรือรายงานต*อองคกรอิสระ
เช*น ปปช. ปปท. ผู,ตรวจการแผ*นดิน

• การผลักดันให#เป>นรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หน*วยงานต,องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให,การเป`ดเผยผลประโยชนสาธารณะได,รับการคุ,มครองอย*าง
เชื่อมั่นได,และข,อมูลบุคคลต,องเก็บเป3นความลับ ปกติหน*วยงานต,องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให,คําแนะนํา
ต*อผู,บริหารให,ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปSองคุ,มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก*หัวหน,าและ
ผู,บังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเป`ดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต,องขององคกร
องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให,ความสําคัญกับการปSองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบที่ชัดเจน จะทําให,เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร,างการเป`ดเผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปSองพยานและภาวะผู,นําต*อความสําคัญในการเป`ดเผยการกระทําผิดของเจ,าหน,าที่ และผลักดันการ
เป`ดเผยอย*างแข็งแกร*ง
การปกปSองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข,องกับการเป`ดเผยเป3นเรื่องที่สําคัญมากหน*วยงานจะต,อง
พิสูจนให,ได,ว*าจะให,การดูแลอย*างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย*างเท*าเทียมซึ่งจะทําให,เจ,าหน,าที่เกิดความ
เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได,จาก
- มีเจ,าหน,าที่ผู,รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข*ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปSองคุ,มครอง
- ให,การฝƒกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก*เจ,าหน,าที่ผู,รับผิดชอบ

- การให,คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแก*ผู,เป`ดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือข*ายสนับสนุนอย*างไม*เป3นทางการผ*านการพบปะ สนทนากับผู,เป`ดเผยคนอื่นๆ
และหัวหน,าสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผู,บริหารระดับล*างมีบทบาทสําคัญต*อกระบวนการเป`ดเผยข,อมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ช*วยให,เกิดความตระหนักรู,ขององคกร และให,เห็นว*าไม*เป3นอุปสรรคในการรายงานของผู,เป`ดเผย
ผู,อํานวยการจะเป3นผู,ได,รับข,อมูลและจัดการกับการร,องเรียนที่เกี่ยวข,องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต*อผลที่ จะเกิ ดต* อที มงาน บทบาทสํ าคั ญที่ สุด ที่ได,จ ากการวิจั ย คือการปรับ เปลี่ย นทั ศนคติของข,า ราชการต*อการ
รายงาน
สัมพันธภาพระหว*างเจ,าหน,าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู,นําเป3นเรื่องสําคัญมากใน
การสร,างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู,บริหารจะต,องสามารถคาดการณการตอบสนองของข,าราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบต*างๆ
ผู,อํานวยการและเจ,าหน,าที่ต,องไม*คุกคามหรือทําให,ผู,เป`ดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเป3นเหยื่อ
เจ,าหน,าที่ผู,รับผิดชอบต,องปกปSองและรักษาความเชื่อมั่นให,แก*บุคคลที่เป`ดเผย หรือผู,ต,องสงสัยในการเป`ดเผย ให,ความ
เชื่อมั่นว*าข,อมูลที่ได,จะเป3นความลับซึ่งเป3นปGจจัยที่สําคัญต*อการลดแรงต*อต,าน หากสิ่งที่เป`ดเผยบางส*วนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเป3นสิ่งสําคัญที่ต,องเข,าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปSองกันผู,ต*อต,านเท*าที่จะทําได,
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผู,เป`ดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก*ผู,เป`ดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเป`ดเผย
- พัฒนาโครงสร,างผู,นําแก*ลูกน,องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย*างใกล,ชิดร*วมกับเจ,าหน,าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ*มงานคุ,มครองจริยธรรมเพื่อให,แน*ใจว*า
ได,รับการสนับสนุนและปSองกันพยานที่ดี
- ปกปSองข,อมูลที่เกี่ยวข,องกับการเป`ดเผยที่เป3นหลักฐาน
- ให,เวลาและข,อมูลที่ย,อนกลับต*อทุกฝnายที่เกี่ยวข,อง
ผู,บริหารจะต,องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต*อต,านการเป`ดเผย และเจ,าหน,าที่โดยให,คําปรึกษาแนะนํา
ลูกน,องไม*ให,ทําผิดและตื่นตัวต*อการรับรู,ต*อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข,อมูล
อย*างระมัดระวัง ต,องแสดงบทบาทอย*างยุติธรรม เป3นกลาง ไม*เข,าไปมีส*วนได,ส*วนเสียและตรงไปตรงมาไม*ว*าจะยาก
เพียงไร
ผู,บริหารต,องทําให,ผู,เป`ดเผยมั่นใจตั้งแต*แรกในขณะรายงานว*าจะได,รับการปฏิบัติอย*าง
เป3นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเป`ด เผยและผลที่ เกิดจากการเป`ดเผยข, อมูล ที่ได,รั บจากผู,เ ป`ดเผยจะต,องเป3 น
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานด,วยวาจาจะต,องสรุปรายละเอียดเป3นเอกสารผู,บริหารจะต,องระงับไม*ให,การ
กระทําใดๆ ของตนเข,าไปก,าวก*าย มีอิทธิพลต*อการตรวจสอบ หรือทําให,ผู,อื่นรับรู,ได,ว*าทําเพื่อประโยชนส*วนตนหรือทํา
ให,รับรู,ได,ว*า มีอิทธิพลต*อการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรู#และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข,าราชการ เพื่อให,ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให,เกิดทัศนคติทางบวก
ต*อการเป`ดเผยข,อมูล โดยอธิบายว*า ทําไม ต,องเป`ดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข,าราชการเป`ดเผยการกระทําผิด จัด
ให,มีการฝƒกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก*ข,าราชการ หรือเมื่อข,าราชการ
ได,เลื่อนตําแหน*งเป3นหัวหน,า/ผู,บริหาร รวมทั้งต,องได,รับการฝƒกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข,อร,องเรียน การรายงาน
การเป`ดเผย และจัดการกับการเป`ดเผยข,อมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปSองคุ,มครองพยาน

• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หน*วยงานควรสร,างกลไกในการสนับสนุนและปกปSองคุ,มครองผู,เป`ดเผยข,อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และส*งเสริมให,คนกล,าเป`ดเผยและรายงานข,อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม*
เป3นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู,ที่ผิดพลาดให,คําปรึกษาการ
เป`ดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปSองการต*อต,านที่จะมีต*อผู,เป`ดเผย
- โครงสร,างการรายงาน หรือเป`ดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร,างธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสร,างและกระบวนการเป`ดเผยข,อมูลสาธารณะ ต,องได,รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝƒ กอบรมเพื่อให,แน*ใจว*าการเป`ดเผยข, อมูลสาธารณะจะได,รับการปฏิบัติอย*า ง
เหมาะสมกับผู,บริหาร ผู,บังคับบัญชา ข,าราชการทั่วไป เพื่อให,ปฏิบัติหน,าที่เป3นไปอย*างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๓
การให# - การรับของขวัญและผลประโยชน
การให# - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใช,ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให,และรับ
ของขวัญและผลประโยชนของข,าราชการพลเรือนและเจ,าหน,าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข,าราชการพลเรือน
ข,อบังคับว*าด,วยจรรยาข,าราชการของส*วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข,าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามการทุจริตแห*งชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ,าหน,าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไว,วางใจของประชาชนต*อการปฏิบัติงานของข,าราชการและเจ,าหน,าที่ภาครัฐ
ว*า จะต#องตัดสินใจและกระทําหน#าที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเป>นหลัก ปราศจากผลประโยชนส*วนบุคคล หาก
ข,าราชการและเจ,าหน,าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําให,มีอิทธิพลต*อการตัดสินใจและการกระทํา
หน,าที่ถือว*าเป3นการประพฤติมิชอบ ย*อมทําลายความเชื่อถือไว,วางใจของประชาชนกระทบต*อความถูกต,องชอบธรรม
ที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต*อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใช#ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลค*า) ที่ข,าราชการและเจ,าหน,าที่ภาครัฐให,และหรือได,รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได,และผลประโยชน
จากการจ,างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีค*าตีราคาเป3นเงิน หรืออาจไม*สามารถตีค*าตีราคาได,
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได, (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค,าบริโภคความบันเทิงการ
ต,อนรับให,ที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใช,เช*นตัวอย*างสินค,าบัตรของขวัญเครื่องใช,ส*วนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินค,าหรือบริการและเงินเป3นต,น
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเป3นราคาไม*ได, (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆที่ไม*สามารถคิดเป3นราคาที่จะซื้อขายได,อาทิเช*นการให,บริการส*วนตัวการปฏิบัติด,วยความชอบส*วน
ตนการเข,าถึงประโยชนหรือการสัญญาว*าจะให,หรือการสัญญาว*าจะได,รับประโยชนมากกว*าคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน1อื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใช,ในการตัดสินใจว*าจะรับหรือไม*รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม*
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม*
๓) เราสามารถเก็บไว,เป3นของตนเองได,หรือไม*
๑. เราควรรับหรือไม

ตามหลักการทางจริยธรรมแม,ว*าเราจะไม*ควรรับ แต*มีหลายโอกาสที่เราไม*สามารถปฏิเสธได,หรือเป3นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให,กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย*างไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไม*เป3นการเหมาะสมอย*างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ,าเป3นการให,เงิน ท*านจะต,องปฏิเสธ ไม*ว*าจะเป3นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป3นเงิน เช*น ล็อตเตอรี่ หุ,น พันธบัตร เป3นการฝnาฝxนประมวลจริยธรรมและอาจเข,าข*ายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเป3นเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชน1ที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถ,าท*านทํางานอยู*ในกลุ*มเสี่ยง อ*อนไหว หรืออยู*ในข*ายที่ต,องได,รับความไว,วางใจเป3นพิเศษเช*น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต*างๆ การจัดซื้อจัดจ,าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต*างๆ
ฯลฯ ท*านจะต,องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว*าบุคคลกลุ*มอื่น
๒) การรับก*อให,เกิดการขัดแย,งระหว*างผลประโยชนส*วนตนและส*วนรวมหรือไม* หากการ
รับก*อให,เกิดความขัดแย,งระหว*างผลประโยชนส*วนตนและผลประโยชนสาธารณะ แล,วผลประโยชนส*วนตน
ที่ได,รับกลายเป3นมีอิทธิพลต*อการปฏิบัติหน,าที่ราชการ หรือก*อให,เกิดข,อสงสัยต*อสาธารณชนว*าเป3นการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไม*ว*าของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีค*าเพียง
เล็กน,อยก็ไม*ควรรับ เพราะก*อให,เกิดความรูส, ึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู,ให, และอาจก*อให,เกิดความเสื่อม
ศรัทธาต*อประชาชน

การขัดแย,งระหว*างผลประโยชนส*วนตนและส*วนรวม เป3นตัวกระตุ,นให,เกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแต*ละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู*บนพื้นฐานที่ว*า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต,องกระทํา
ด,วยความเป3นกลาง ปราศจากการมีส*วนได,ส*วนเสียในการให,บริการ และปกปSองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไม*ควรใช,ของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ให,กับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําให,เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว,วางใจที่ประชา
สังคมมีต*อภาครัฐ และทําให,เกิดความไม*เป3นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต,องได,รับการปฏิบัติ
อย*างเป3นธรรม ภายใต,ระบอบประชาธิปไตย ข,าราชการและเจ,าหน,าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต,องปฏิบัติงานอย*าง
เป3นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร* งใส ความพร,อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่
ถูกต,อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข,าราชการ
๒.เราต#องรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการต*อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู,ให, : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข,อง เช*น ประกาศคณะกรรมการ
ปSองกันและปราบปรามการทุจริตแห*งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน*วยงาน เช*น การห,ามรับของขวัญหรือประโยชนจาก

คู*สัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค,า การสัญญาว*าจะให,-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด,านต*างๆ ฯลฯ
หน*วยงานควรกําหนดนโยบายด,านนี้ให,เคร*งครัดและมีกระบวนการที่ช*วยให,ข,าราชการและเจ,าหน,าที่
ภาครัฐสามารถจั ดการเรื่ องนี้ ได,อย*างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆต, องมี การ
ลงทะเบียนรับอย*างเป3นทางการ
๒) บทบาทหน,าที่ของท*านในองคกร : ถ,าข,าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข*ายที่อ*อนไหวและต,องการ
ความเชื่อถือไว,วางใจเป3นพิเศษ และหรือกลุ*มที่เกี่ยวกับการได,ประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเช*น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ,าง การให,ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให,แน*ใจที่สุดว*าตัว
ท*านและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไม*ถูกตั้งข,อสงสัย แม,ว*า
หน*วยงานของท*านมิได,กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการห,ามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได,
กําหนดให,รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ท*านควรดํารงความถูกต,องด,วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดว*าของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรต,องรายงานหรือไม* ควรจะต,องให,องคกร
เก็บรักษาไว,หรือไม* หรือควรตกเป3นของข,าราชการ ให,เทียบกับค*าตามราคาตลาดโดยต,องมีค*าน,อยกว*า๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให,ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปSองกันและปราบปรามการทุจริตแห*งชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ,าหน,าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค* า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร เช* น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม,จะมีขนาดเล็กหรือเป3นเรื่องเล็กน,อย ของขวัญนั้นๆ ย*อมเป3นทรัพยสินขององคกรไม*ว*า
จะมีค*าราคาเท*าใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ได,รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค*าน,อยกว*า ๓,๐๐๐ บาท ไม*ต,อง
รายงานและอาจเก็บเป3นของตนเองได,
ของขวั ญ หรื อผลประโยชนใดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค*า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต, องรายงาน
หน*วยงานและลงทะเบียนไว,
ถ,าของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค*าทางการตลาดระหว*าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ,าหน,าที่
มีความจําเป3นต,องรับให,องคกรโดยหัวหน,าส*วนราชการตัดสินว*า สมควรให,ข,าราชการหรือเจ,าหน,าที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกล*าวหรือไม*
ถ,าของขวัญหรือผลประโยชนที่มีค*าทางการตลาดมากกว*า ๑๕,๐๐๐ บาท ให,ส*งมอบเป3นทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใช,ประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให,ข,าราชการหรือ
เจ, าหน, าที่ ของรั ฐผู, นั้ นเก็ บรั กษาของไว,เ ป3น กรณี ไป เช*น ของขวั ญในการย, ายหน* ว ยงานในขณะดํา รงตํ า แหน* งเดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนร*วมงานให,เมื่อเจ็บปnวย
ฯลฯ
ถ,าในปtงบประมาณใดๆคุณค*ารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ได,รับจากผู,ให,คนเดียวกันกลุ*ม
เดียวกันหรือผู,ให,มีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปtมีค*ามากกว*า ๓,๐๐๐ บาท
ต,องรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต*ละอย*างที่ได,รับ
ถ,าในปtงบประมาณใดๆได,ของขวัญและหรือผลประโยชนจากผู,รับบริการ แม,จะต*างคนต*างกลุ*ม
เพื่ อเป3 นการขอบคุ ณในการให, บริ การที่ ดี แต* เ มื่อรวมกั นแล, ว มี ค*า มากกว* า สามพัน บาทต,องรายงานของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชนแต*ละอย*างนั้น

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ได,รับเพื่อเป3นการขอบคุณจากผู,รับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ได,อย*างสม่ําเสมอบ*อยครั้งอาจทําให,เกิดข,อสงสัยจากประชาชนว*ามีอิทธิพลบิดเบือนก*อให,เกิดอคติในการ
ให,บริการของข,าราชการหรือเจ,าหน,าที่ภาครัฐ หรืออาจก*อให,เกิดความรู,สึกชอบและคาดหวังว*าจะได,รับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผู,มารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป3นเงินได, (ตัวอย*างเช*น หุ,น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต,องปฏิเสธ
ไม*รับไม*ว*าจะอยู*ในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไว#เองได#หรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว,เองหากมีค*าไม*เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว*าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส*วนราชการต,องพิจารณาตัดสินว*า
ข,าราชการหรือเจ,าหน,าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว,เองได,หรือไม*
๓) หากราคามากกว*า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต,องให,เป3นทรัพยสินของส*วนราชการและส*วนราชการ
พิจารณาตัดสินว*าจะใช,ประโยชนอย*างไร
๔. การฝAาฝZนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝn าฝxน นโยบายว*าด, วยการรั บของขวั ญหรื อผลประโยชนนั้น และพร, อมฝn าฝxน การปฏิบั ติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล*ออก ขึ้นกับความร,ายแรงของการฝnาฝxน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เข,าข*ายการรับสินบน ฉ,อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนได,ว*า ข,าราชการและหรือเจ,าหน,าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลต*อความเป3นธรรมก*อให,เกิดผลประโยชนแก*ผู,ให,โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว*าผิดจริงผู,มีส*วนเกี่ยวข,อง
ทุกคนอาจมีส*วนร*วมในการรับโทษทางอาญาด,วย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับ ของขวั ญและผลประโยชนใดๆเป3นสาเหตุให,สาธารณชนรั บรู,ว*ามี การปฏิ บัติอย*า งมีอคติ มี
อิทธิพลต*อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน,าที่ราชการ ก*อให,เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต*อภาครัฐ
และต*อข,าราชการ
กุญแจแห*งความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีค*าราคาของขวัญและหรือผลประโยชนน,อยกว*า
ความเป3นจริง การตีค*าราคาต่ํากว*าความเป3นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู,อื่นให,คิดว*าของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้ นๆมีค*าต่ํา กว* าที่ เป3น จริ ง เพื่อหลี กเลี่ยงการรายงาน การกระทํา ดังกล*า วนั บว*า เป3 นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข,าข*ายฝnาฝxนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข,ามความผิดและละเลยต*อผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําให,ติดเป3นนิสัยอย*างรวดเร็วและก*อให,เกิดความ
คาดหวังเสมอว*าจะได,รับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหน,าที่ราชการทําให,เกิดความรู,สึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติต*อผู,รับบริการ หรือผู,รับงาน-รับจ,าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป3นผู,ให,ของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ได,รับทําให,มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว*ามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเช*น นี้ ผู,รั บจ,าง ผู,รับเหมา และหรือผู,รั บจัดซื้ ออาจรั บรู,ผิด พลาดและเข,าใจว*าการ
รับจ,างต*างๆไม*ต,องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค*าการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป3นวัฒนธรรมการทํางานขององคกรข,าราชการและหรือเจ,าหน,าที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน,าที่และละเว,นการปฏิบัติหน,าที่โดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดได,ว*าเป3น การรับสินบน

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน,มที่เป3นไปได,มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุ คคลอาจสงสั ยว*าการรั บของขวั ญและหรื อผลประโยชนใดๆ ถือได,ว* าเป3 น
ความผิดแต*ผู,รับมักจะหาเหตุผลเข,าข,างตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองค1กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน1
พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคน
แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝBกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ
ใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝFาฝGนกฎเกณฑ1ใดๆ”
ท* า นต, อ งระลึ ก อยู* เ สมอว* า เหตุ ผ ลที่ ท* า นใช, ก ล* า วอ, า งเช* น นี้ ไ ม* ส ามารถปกปS อ งท* า นจากการถู ก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท*านเป3นการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หน*วยงานภาครัฐหนึ่ง ส*งนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหน,าที่จัดซื้อจัดจ,าง (HR procurement) ให,เข,า
ร*วมสัมมนาด,านทรัพยากรบุคคล เจ,าหน,าที่ผู,นั้นได,รับรางวัลมูลค*า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป3นผูเ, ข,าร*วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเป3น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค,าที่เป3นคู*ค,ากับหน*วยงาน เจ,าหน,าที่ได,
เก็บของรางวัลนั้นไว,โดยไม*ได,รายงานหน*วยงานเนื่องจากคิดว*าเป3นรางวัลที่ตนชนะจากการเข,าร*วมกิจกรรม
การสัมมนา
ผู,บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให, และตัดสินใจว*าจะต,องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป3นของหน*วยงาน โดยให,เหตุผลว*าการปรากฏตัวของเขาในการเข,าร*วม
สัมมนาเป3นเพราะได,รับการสนับสนุนจากหน*วยงาน ดังนั้นเป3นความชอบธรรมของหน*วยงานที่จะตัดสินใจว*า
จะจัดการอย*างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน,าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจ,าหน,าที่จึง
ถูกขอร,องให,สละรางวัลแก*หน*วยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเป3นเจตนาของการให,ของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให,ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปJดเผย : มีการเป`ดเผยต*อสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีค*าราคาเท*าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม*และมีอะไรบ,าง
อัตลักษณ
: ผู,ให,มีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให,คืออะไร
•บทสรุป
ความเชื่อถือไว,วางใจ และจริยธรรมเป3นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท*านเป3นข,าราชการและหรือเจ,าหน,าที่
ภาครัฐไม*ว*าจะสังกัดหน*วยงานใด ท*านถูกคาดหวังให,ปฏิบัติหน,าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท*านถูกคาดหวัง
ไม* ให,แสวงหารางวั ลหรื อผลประโยชนในรูป แบบใดๆ นอกเหนื อจากเงิ น เดือนและผลประโยชนที่ รั ฐ จัดให, แม, ว* า
นโยบายของหน*วยงานหลายแห*งจะอนุญาตให,รับของขวัญได, ซึ่งถือว*าเป3นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต*อย*างไร
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝnาฝxนขอบเขตด,วยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไม*เหมาะสม จะนําไปสู*
ความเสี่ยงต*อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท*านรวมทั้ง องคกรของท*านเอง
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