คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขป1ญหาตางๆ
ที่เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึง
สาเหตุของป1ญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควร
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งป1ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนป1ญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน
ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของป1ญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.
ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบเฝAาระวัง เพื่อสกัดกั้น
เพื่อมิใหเกิดการทุจริตได องคการบริหารสวนตําบลบานดง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและ
การดํ า เนิ น การขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น การปฏิ บัติ ห นาที่ห รื อละเวนการปฏิ บัติ ห นาที่ โดยมิช อบ
หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานตอไป

องคการบริหารสวนตําบลบานดง

สารบัญ
หนา
๑. บทนํา
- คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
- หลักธรรมาภิบาล
- หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลบานดง
- มาตรฐานทําคุณธรรมจริยธรรมพนักงานองคการบริหารสวนและพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลบานดง
- ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานดง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ปราศจากการทุจริต
- ความหมายผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
- นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
- หลัก ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
- แนวทําการจัดการผลประโยชนทับซอน
๓. บทที่ ๒ การเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- การเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๔. บทที่ ๓ การให-การรับของขวัญและผลประโยชน
- แนวพิจารณาในทําปฏิบัติ
๕. บทสรุป

๑
๓
๓
๔
๕
๖

๑๒
๑๗
๒๒

บทนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทําการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคมตัวอยาง เชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ
หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่
ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิด
โดยไมเจตนาหรื อ ไม มี ค วามรู ในเรื่ อ งดั ง กลาวอี ก เปนจํ า นวนมากจนนาไปสู การถู ก กลาวหารองเรี ย น
เรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทําอาญา ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นป1ญหาทําการบริหารภาครัฐในป1จจุบันที่
เปนบอเกิด ของป1 ญหาการทุจ ริ ตประพฤติ มิช อบในระดั บที่ รุ นแรงขึ้ น และยังสะทอนป1 ญ หาการขาดหลั ก
ธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศองคการบริหารสวนตําบลบานดง ไดตระหนักถึงความสําคัญ
การมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทําในการดําเนินงาน
ดังนี้
ค่ํานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เพื่อสรางสรรคประเทศ
ไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญ\ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝ]หาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝ]ายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

๑
หลักธรรมาภิบาท
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐและ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรมนั้นไมใช
แนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวล
มนุษยเปนพันๆปf ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสาน
ประโยชนและคลี่คลายป1ญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาท
หลักธรรมาภิบาทมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓. หลักความโปร(งใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปHดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส
มีหารเปHดเผยขอมูลขาวสารหรือเปHดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวย
ใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีส(วนร(วม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเปHดโอกาสใหประชาชนมีชองทําในการเขามามีสวนรวมไดแก
การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาด
ทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่
การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุ.มค่ํา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุ ดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรื อ
ประชาชนดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทําการ
ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปf ตั้งแตกอนวิกฤติการณทําเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทําการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลง

๒
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียนตนเองและ
ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากป1จจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุ.มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรูและคุณธรรม
เปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู. ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน ความรอบคอบที่
จะนาความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต
และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ป1ญญาในการ ดําเนินชีวิต
- ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารส(วนตําบลบ.านดง จึงได.กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป9น
ค่ํานิยมหลักดังเช(น
๑. ประมวลจริยธรรมของข.าราชการเมืองท.องถิ่นฝ<ายบริหาร องคการบริหารส(วนตําบลบ.านดง
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
เปนกลางทําการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทําจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๒. ประมวลจริยธรรมข.าราชการเมืองท.องถิ่นฝ<ายบริหาร องคการบริหารส(วนตําบลบ.านดง
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม
เปนกลางทําการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นใน
มาตรฐานทําจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ

๓
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ
๓. ประมวลจริยธรรม ข.าราชการเมืองท.องถิ่นฝ<ายบริหาร องคการบริหารส(วนตําบลบ.านดง
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานดงทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทําการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑0 ประการดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยู
คูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับป1จจุบัน
มาตรฐานทํางานคุณธรรมจริยธรรม ข.าราชการเมืองท.องถิ่นฝ<ายบริหาร องคการบริหารส(วนตําบล
บ.านดง อนุสนธิสัญญาทําคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทําคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทําปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยทั่วไปใช
ยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้
๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปHดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
๖. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง
๗. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๘. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน
๙. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม

4
ประกาศองคการบริหารส(วนตําบลบ.านดง
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร(งใสปราศจากการทุจริต
ตามเจตนารมณของรั ฐ ธรรมนู ญ แหงราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว) พ.ศ.๒๕๕๗
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทําราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ขอที่ ๑๐ การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝ1งคานิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับ
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่
รัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความเชื่อมั่นในระบบ
ราชการ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลบานดง จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจาก
การทุจริตเพื่อเปน มาตรฐาน แนวทําปฏิบัติ และคานิยมสาหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยืดถือ และ
ปฏิบัติควบคูกับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงเนนที่จะนาหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจ
ดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณ
ดังกลาวจึงกําหนดแนวทําใหขาราชการและบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลบานดง ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน ดวยบริการ
ที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม
๒. ปลูกฝ1งคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรองคการบริหารสวน มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต
๓. ดําเนินการจัดชื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน และเปHดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปHดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
๔. ไมใหแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือผูอื่น และไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด เวนแตการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
๕. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกข รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานดง
๖. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจังในคูมือเลมนี้ จะสะทอน
หลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทําการประยุกตใชเพื่อการปAองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
โดยมีสาระสําคัญ ไดแก
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให - รับของขวัญและประโยชนอื่นใด

๕
- ความหมายผลประโยชนทับซ.อน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน”
ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง ความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปน
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
เพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมมีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ
๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ใหบริษัทตัวเอง
ไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมาเสีย
ภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝ]ายใดฝ]ายหนึ่ง
อยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทําราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการทํางานสวนตัว
เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทําราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดักหนาไวกอน
เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปHดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี แตรับงาน
สวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิมโดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซ.อน
 ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมีความสําคัญใน
อันดับตน
 ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต
กฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)

๖
บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซ.อน
ผลประโยชนทั บ ซอนหรื อความขั ด แยงกั น ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นป1ญหาทําการบริหารภาครัฐในป1จจุบันที่เปนบอเกิดของ
ป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนป1ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศประมวลจริยธรรมในการปAองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ
หลายประการดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝ]ายบริหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝ]ายสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนไดกําหนดมาตรฐานทําจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๓ สาหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและ
แนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทําการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมี
สาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให - รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซ.อน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญอันดับตน
• ความซื่ อตรงตอหนาที่ ของเจาหนาที่ ยั งเปนรากฐานของหลักนิ ติ ธรรม (ประชาชนทุ กคนเสมอภาคภายใต
กฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจั ด การผลประโยชนทั บ ซอนอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเจาหนาที่ ก็ จ ะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนาไปสูการ
ประพฤติมิชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่ผลประโยชนสวนตน
จะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปHดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความ
เชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ป1จจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรมองคกร
ที่สงเสริมการระบุและเปHดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้นคนก็จะพยายาม
ปกปHด

๗
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามีการใชหนาที่
ในทํามิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลาเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) - “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไมวาในทําบวก
หรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึง
คนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อ
นั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary)
และที่ไมเกี่ยวกับเงิน(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน
หรือปกปAองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงานรวมถึงการไดมา
ซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงนาใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทําสังคมวัฒนธรรม
อื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีขอสังเกต
วาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
• หนาที่สาธารณะ (public duty) - หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่น
และระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
• ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของป1จเจก
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทําจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบเขตที่
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปAองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
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- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม
• ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซ.อนมี ๓ ประเภทคือ
๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แตจริงๆ
อาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไมนอยกวา
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี
จริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในป1จจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
• หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competinginterests)
มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ป1ญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย
ปกติหนวยงานมักมีกลไกปAองกันป1ญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจนแตก็ยังมีป1ญหาไดโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในหนวยงานที่มีกาลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได
คนสวนใหญไมคอยหวงป1ญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่
ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานาขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติตอคน
บางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนป1ญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนามาจัดการกับ
หนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชนทับซ.อน
• ปกป?องผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละ
บุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลาเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทําการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย

๙
• สนับสนุนความโปร(งใสและพร.อมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปHดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปHดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ
เชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตํ าแหนงที่เกี่ ยวของกับ ผลประโยชนทับซอนการเปHดเผย
ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่ อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้ นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปHดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแก
ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
• ส(งเสริมความรับผิดชอบส(วนบุคคลและปฏิบัติตนเป9นแบบอย(าง : การแกป1ญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร
การจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝ]ายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตน เพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สร.างวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัย
วิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนาและการฝyกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติรวมถึงการใช
กฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปHดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการเปHดเผยและ
หารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปAองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปHดเผย เพื่อมิใหมีผูนาไปใชในทําที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อให
รูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทําจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตองทําตาม
กฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทําการจัดการผลประโยชนทับซ.อน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขป1ญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนให
ทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง

๑๐
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแต(ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอน
และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปAาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปAองกันไมใหเกิดผลประโยชน
ทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาที่รูสึกเปน
เจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทําการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัว
ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการคา
พรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงคมากกวา
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสิน
ขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทํากฎหมายที่เกี่ยวของประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาที่
เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑเกี่ยวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตอง
ทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบเปนไปได)
- เปHดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาที่ใน
องคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแต
การปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะ
ชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปHดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชน
ทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับซอนใด
เกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบ

๑๑
ในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสาหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ
กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทําการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะ
มีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการ
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปAองกันป1ญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเป>นแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนงระดับ
บริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่เปHดเผย
ผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่
ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีป1ญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่
ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาป1จจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถจัดการ
กับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้น ก็เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับ
ซอนกอน และพัฒนาวิธีปAองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน
และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏิบัติ
ตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ
เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทํากับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและ
รวมกันพัฒนากลไกปAองกันแกไขป1ญหา ขอรับฟ1งความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
รวมทบทวนและปรั บ ปรุ งกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทั บ ซอนวิ ธี เ หลานี้ จ ะทํ าใหไดนโยบายที่
สอดคลองความคาดหวั ง สาธารณะและไดรั บ ความรวมมื อ จากผู มี ส วนไดเสี ย ทั้ ง นี้ ใ นการรวมกั น จั ด การ
ผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใช
ระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกร
อื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่น

๑๒
ในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปHดเผยและรายงาน
ขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตอง
เปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
• ผู.เปCดเผยผลประโยชน :
ผูเปHดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทําโดย
มิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปHดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทําลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปAอง
คุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแก
สาธารณชน การเปHดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนป1ญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทําเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อ
ชองทําภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปCดเผยจึงทําได.ยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทํา วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกง
และการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปHดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสาหรับเจาหนาที่
ป1ญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม
และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
บทที่ ๒
การเปCดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผู.เปCดเผยผลประโยชน :
ผูเปHดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทําโดย
มิ ใ ชเพื่ อ ผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนั บ สนุ น ผู เปH ด เผยการกระทํ า ผิ ด ของเจาหนาที่
โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปHดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม
กลั บ วิ พากษวิ จ ารณทํ า ลบ ทํ าใหสู ญ เสี ย ความกาวหนาในอาชี พและแมแตสู ญ เสี ย งานหลั ก (core)
ของการปกปAองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม
รับผิดใหแกสาธารณชน การเปHดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนป1ญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทําเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทําภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

๑๓
• ทําไมการเปCดเผยจึงทําได.ยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทําวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกงและ
การกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปHดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสาหรับเจาหนาที่ป1ญหา
สําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และ
กับความภักดี ตอเพื่อนหรื อองคกรซึ่งเปนวั ฒนธรรมขององคกรภาครัฐ การยึดมั่ นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม
ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมในมาตรฐานทําจริยธรรม (Code of Conduct)
แตในทําตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญา
หรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนป1จจัยสําคัญอีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ
ขอมูลที่เปHดเผยและผูเปHดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปAอง แตในทําปฏิบัติผูเปHดเผยขอมูล
การกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทําตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปHดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือ
จะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปHดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปAองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่น
และไววางใจได
• ผู.เปCดเผยผลประโยชน :
ผูเปHดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทํา
โดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับ สนุนผูเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่
โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปHดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม
กลับวิพากษวิจารณทําลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการ
ปกปAองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิด
ใหแกสาธารณชน การเปHดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนป1ญหาความเสี่ยงสาธารณะการ
รายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทําเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชอง
ทําภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปCดเผยจึงทําได.ยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทํา วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกง
และการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปHดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสาหรับเจาหนาที่
ป1ญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม
และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
• การส(งสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปHดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา เปนสิ่งที่
ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปHดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปHด ตองมีคําแนะนาแกเจาหนาที่วาจะ
บริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิด
การกระทําผิด
• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปHดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทําจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององคกร
ในมาตรฐานทําจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนาพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและ
ไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวยการเปHดเผยการกระทําผิด
เพื่อปAองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่เปนอิสระการเปHดเผยการ

๑๔
กระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการ
เปHดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่
• องคกรควรจะทําอย(างไร :
วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปHดเผยการกระทําผิดจัดชองทําอานวยความสะดวก
สนับสนุน และคุมครองผูเปHดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบวัตถุประสงคของการปกปAอง
ผูเปHดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปHดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปHดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปAองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปHดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทําการบริหารซึ่งเปนชองทํา
ปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงาน
คุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปHดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปHดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ
สิ่งแวดลอมสวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจนประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปHดเผย
จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปAอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอ
การเปHดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทําปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที(อยางเปน
สัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันตอหัวหนาผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรกาเปHดเผยการกระทําผิด
เปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนาผูเปHดเผยถึงการตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและ
คุมครองเจาหนาที่ของรัฐสามารถเปHดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ
หรือผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือกระทบตอ
สิ่งแวดลอมการเปHดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปHดเผยตอสื่อมวลชนการ
เปHดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปHดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปHดเผย
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทําวินัยนโยบายและกระบวนการในการเปHดเผยจะตองครอบคลุม

๑๕
- เนื้อหาในการเปHดเผย
- การเปHดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปHดเผย
- เปHดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปHดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปAอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
• การให.ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ(น
มาตรฐานทําจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปHดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการใหบริการที่ไม
เปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่รับผิดชอบ
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ
เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน
• การผลักดันให.เป9นรูปธรรมในทํางานปฏิบัติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทําปฏิบัติใหการเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยางเชื่อมั่นไดและ
ขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนาตอ
ผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปAองคุมครองพยานและควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนา
และผูบังคับบัญชา
• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปHดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร องคกรที่มี
พฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปAองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่
ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปHดเผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปAองพยานและภาวะผูนาตอความสําคัญในการเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และ
ผลักดันการเปHดเผยอยางแข็งแกรงการปกปAองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปHดเผยเปนเรื่องที่สําคัญ
มากหนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะ
ทําใหเจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปAองคุมครอง
- ใหการฝyกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทําจิตใจ/อารมณแกผูเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทําการผานการพบปะ สนทนากับผูเปHดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน

๑๖
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปHดเผยขอมูลสาธารณะ (PublicInformation Disclose :
PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปHดเผยผูอานวย
การจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอ
ผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการ
รายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนาเปนเรื่องสําคัญมากในการ
สรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบตางๆผู อานวยการและเจาหนาที่ ต องไมคุ กคามหรื อ ทํ า ใหผู เปH ด เผยผลประโยชนสาธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปAองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปHดเผย หรือผูตองสงสัย
ในการเปHดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนป1จจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตานหากสิ่งที่
เปHดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทําลบและ
ปAองกันผูตอตานเทาที่จะทําไดบทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปHดเผยและสนับสนุนในทําที่เหมาะสมแกผูเปHดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปHดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนาแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวาไดรับการ
สนับสนุนและปAองกันพยานที่ดี
- ปกปAองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปHดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมู ล ที่ ย อนกลั บ ตอทุ กฝ] า ยที่ เ กี่ ย วของผู บริ ห ารจะตองสามารถจั ด การกั บ บุ คคลที่ ต อตาน
การเปHดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนาลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด
การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม
เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปHดเผยมั่นใจตั้งแต
แรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปHดเผยและผลที่เกิดจากการ
เปHดเผยขอมูลที่ ไดรั บจากผูเปH ดเผยจะตองเปนเอกสารที่ส มบูร ณ หากมี การรายงานดวยวาจําจะตองสรุ ป
รายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการ
ตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรู.และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทําบวกตอการ
เปHดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปHดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปHดเผยการกระทําผิด จัดให
มีการฝyกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อ
ขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝyกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ
รองเรียน การรายงานการเปHดเผย และจัดการกับการเปHดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปAอง
คุมครองพยาน

๑๗
• เป?าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปAองคุมครองผูเปHดเผยขอมูลมีนโยบายและกระบวนการเพื่อ
ลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปHดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไมเปนธรรม
หรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการเปHดเผย
พฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปAองการตอตานที่จะมีตอผูเปHดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปHดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและขนาดของ
องคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปHดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝyกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปHดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมกับ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บทที่ ๓
การให. - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิ ดนี้ส ามารถประยุกตใชประกอบการดํ าเนิ นการตามนโยบายการใหและรั บของขวั ญและ
ผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวา
ดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่ อ งจากความเชื่ อ ถื อ ไววางใจของประชาชนตอการปฏิ บั ติ ง านของขาราชการและเจาหนาที่ ภ าครั ฐ วา
จะต.องตัดสินใจและกระทําหน.าที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเป9นหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการ
กระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความ
ถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใช.ในความหมายนี้
 ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
 ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการตอนรับใหที่พัก
การเดินทําอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคาสินคาหรือ
บริการและเงินเปนตน
 ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)

๑๘
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการ
ปฏิบัติดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชน
มากกวาคนอื่นๆ รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน0อื่นใดในทําปฏิบัติ
• เราจะจัดการอย(างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับ
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
๑. เราควรรับหรือไม(
ตามหลักการทําจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ลอตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝ]าฝ•นประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ
สินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชน0ที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน งานตรวจสอบ
ภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ
ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิด
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปน
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต
คอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน
ราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทําดวยความ
เปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปAองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ

๑๙
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการไมวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน
๒.เราต.องรายงานหรือไม(
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให - รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมี
กระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทําการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาตฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเกี่ย วกับ การหามรับ ของขวั ญหรือผลประโยชนใดๆและมิ ไดกํา หนดใหรายงานการรับ ของขวัญ และ
ผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บรักษาไว
หรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้
ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
 ของขวั ญทั้ งหมดที่ มีคาทํา วัฒ นธรรมหรื อประวั ติศาสตร เชน งานศิล ปะพระพุทธรู ปเครื่องประดั บ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคา
ราคาเทาใด
 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงานและ
อาจเก็บเปนของตนเองได
 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงานและ
ลงทะเบียนไว
 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทําการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่มีความ
จําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม

๒๐
 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทําการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกร
เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บป]วยฯลฯ
 ถาในปfงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุมเดียวกันหรือ
ผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปfมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
 ถาในปfงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพื่อเปนการ
ขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรืผลประโยชนแต
ละอยางนั้น
 ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกรเอกชน)
ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิ ดขอสงสัย จากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด อคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญ
และหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
 เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไมรับไมวา
จะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไว.เองได.หรือไม(
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทําการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือ
เจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการพิจารณาตัดสินวา
จะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝ<าฝSนกฎนี้มีโทษอย(างไร
การฝ]าฝ•นนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝ]าฝ•นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝ]าฝ•นนอกจากนั้นหากการ
รับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูให
โดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทําอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแห(งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและ
ตอขาราชการกุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคา
ของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจ
ตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน
การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝ]าฝ•นประมวลจริยธรรม

๒๑
 การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวัง
เสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน - รับจาง - รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตางๆ
ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการนอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางาน
ขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่
และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและผลประโยชน
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปนความผิด
แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธนาใจ หรือหากไมรับจะเปนการทําลาย
สัมพันธภาพระหวางผูใหกับองค0กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน0พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดําที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที่
ไดรับโอกาสใหไปฝBกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะใหคําแนะ
นาก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝFาฝGนกฎเกณฑ0ใดๆ” ทานตองระลึก
อยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปAองทานจากการถูกดําเนินการทําวินัย หากการกระทํา
ของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอย(าง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขารวมสัมมนา
ดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิก
เปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัล
นั้ น ไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่ องจากคิ ด วาเปนรางวั ล ที่ ต นชนะจากการเขารวมกิ จ กรรมการสั มมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนา
เปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินใจวาจะจัดการ
อยางไรกับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุด
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

๒๒
โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
ความเปCดเผย : มีการเปHดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณค่ํา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปน
ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอนาคตทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวา
เปนของทีระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ]าฝ•นขอบเขต
ดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนาไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของ
ทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง
************************************

คู(มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป?องกันผลประโยชนทับซ.อน

องคการบริหารส(วนตําบลบ.านดง
อําเภอแม(เมาะ จังหวัดลําปาง
โทรศัพท/โทรสาร 0 5420 9513
https:/www.bandonglp.com

บันทึกข.อความ
ส(วนราชการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานดง
ที่ ลป ๗๔๙๐๑/ วันที่ 13 เมษายน 2563
เรื่อง ขอประชาสัมพันธคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปAองกันผลประโยชนทับซอน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ผูอํานวยการกองคลัง, ผูอํานวยการกองชาง
ดวยสํ า นั ก ปลั ด องคการบริ ห ารสวนตํ า บลบานดง ไดจั ด ทํ า คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ปA อ งกั น
ผลประโยชนทับซอน ซึ่งเปนแนวทางใหขาราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ถือปฏิบัติใหเปน
แนวทางเดียวกัน เพื่อปAองกันผลประโยชนทับซอน
เพื่อใหการบริหารงานของทองถิ่นเปนไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช.
ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยทุกสวนราชการ
และหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบเฝAาระวัง เพื่อสกัดกั้น
เพื่อมิใหเกิดการทุจริตได สํานักปลัด จึงขอประชาสัมพันธใหทานและบุคลากรในสังกัดไดถือปฏิบัติอยางเครงครัด
ตามคูมือฯ ที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นางศิริพร เครือวงศ)
หัวหนาสํานักปลัด

