คูม่ อื การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบตั งิ านเพือ่
ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านอิฐ
อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

คำนำ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดำเนินการแกไขปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรู ถึง
สาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปน
เวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ
คสช. ไดมีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวน
ราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อ
สกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจใน
ตำแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคูมือการพัฒนา
สงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ เพื่อเป น
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ

คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ
หนา 2

สารบัญ
๑. ความหมายผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
- นิยามศัพทและแนวคิดสำคัญ
- หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
- แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
๓. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๔. บทที่ ๓ การให – การรับของขวัญและผลประโยชน
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
๕. บทสรุป
๖. กฎหมายที่เกี่ยวของ

หนา
5
6
6
8
9
๑๑
๑๑
๑๕
1๗
๑๙
๑๙

คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ
หนา 3

บทนำ
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชันประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทำใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทำใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึง
คุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรื อผลประโยชนอื่น ใดจากผู ป ระกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกั บการอนุมัต ิการออกใบอนุ ญาต
ประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูล ทรั พยส ินของรั ฐ
เพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง เปนตน อยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทำความผิดยังพบ
ผูกระทำความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก จนนำไปสูการถูกกลาวหา
รองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
ส ว นตนและผลประโยชนส วนรวม(Conflic of interest : COI) เปน ประเด็น ปญ หาทางการบริหารภาครัฐ
ในปจจุบัน เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ คูมือฉบับองคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ไดกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ดังเชน
หมวดที่ 2 มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสำหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตำบล
บานอิฐ
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐทุกคน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไป
ตาม กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๔ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื้อสัตยและรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
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สวนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และ ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อม เสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาที่
ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอยมี อัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจาก
ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ ตองรักษาและเสริมสรางความ
สามัคคี ระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานอิฐตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับ ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชน
ตาง ๆ อันอาจเกิด จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบานอิฐ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับ ผูอื่นดวยความสุภาพ มีนําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

ความหมายผลประโยชนทับซอน

คำวา Conflict of Interests มีการใชคำในภาษาไทยไวหลายคำ เชน “ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคำเหลานี้ถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทำที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง
“ความทั บ ซ อนระหว างผลประโยชน ส วนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผ ลตอการปฏิบัติห นาที่ของ
คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ
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เจาหนาที่ของรัฐ” กลาวคือ เปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลใน
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไมจำกัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมใชในรูป
ตัวเงินหรือทรัพยสิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอำนาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอำนาจหนาที่ทำให
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทำงาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจาก
ผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกำนัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพลเปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่ อประโยชนส วนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร ของ
ราชการทำงานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะสรางถนนใหมจึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาว
ลวงหนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททำธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทำงานอยู เชน เปนนักบัญชี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทำงานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทำงานหลังออกจากตำแหนง คือการไปทำงานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทำงานเดิม โดยใชความรู
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมีความสำคัญ
ในอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
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บทที่ ๑
การบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
ถาไมมีการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชนสาธารณะและใหความสำคัญกับประโยชนสวนตน หรือของคนบางกลุมแทน ซึ่งจะมีผลตอการ
ปฏิบัติงานและอาจนำไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐก็มีชีวิตสวนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทำหนาที่ราชการ แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
อยางโปรงใสและยึดถือประโยชนสวนรวมเปนเรื่องหลักหนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยาง
โปรงใส และพรอมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐ ทำใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับ มากขึ้น หนวยงานควรตระหนักวา
ผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทำงานและตองพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผย
ผลประโยชนทับซอน หนวยงานตองสรางความเขาใจที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปด จนทำใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐและสวนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน
ทับซอนเปนปจจัยที่เขามามีอิทธิพลในการทำงานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่
ของรัฐ นำไปสูการใชอำนาจหนาที่ในทางมิชอบ หรือแมแตการทุจริตคอรรัปชัน หรือฉอราษฎรบังหลวง ดังนั้น
การจัดใหมีแนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนจะสรางประโยชนมากมายแกหนวยงาน
ของรัฐในดานตางๆ เชน
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลำเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสำคัญ*

ผลประโยชนสวนตน (private interest)
“ผลประโยชน” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน”
ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน
เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชน ส  ว นตน มี ๒ ประเภท คื อ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) และที ่ ไ ม เ กี ่ ย วกั บ เงิ น
(nonpecuniary)
– ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตำแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
หนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำใจไมตรีอื่น ๆ
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
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– ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มั กที ่ ช ั ง และมี ข อสั งเกตว า แม แต ความเชื่ อ/ความคิดเห็น สว นตัว ก็จ ัด อยูในประเภทนี้ หนาที่ส าธารณะ
(public duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทำงานใหภาครัฐคือ การใหความสำคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ
(public interest) คนเหลานี้ไมจำกัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น แตยัง
รวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทำงานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชน
โดยรวม ไม ใ ช ผ ลรวมของผลประโยชน ข องป จ เจกบุ ค คล และไม ใ ช ผ ลประโยชน ข องกลุ  ม คน การระบุ
ผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนขาราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ทุกคนสามารถใหความสำคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย
- ทำงานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทำงานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสำคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจำกัด
ขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทำหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมสวนตนที่อาจทำใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตำแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอำนาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตำแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตำแหนง ไปหาผลประโยชนในตำแหนง
หรือในงานใหม
ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
- ผลประโยชน ทั บ ซ อนที ่ เ กิ ดขึ ้ น จริง (actual) มีความทับ ซอนระหวางผลประโยชนส ว นตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน ทั บ ซอนที ่ เ ห็น (perceived & apparent) เปน ผลประโยชนทับ ซอนที่คนเห็นวามี
แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่งผลเสีย
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทำใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชน สาธารณะได ในอนาคตหนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรื อผลประโยชนเ บียดซอนกัน
(competing interests) ๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทำใหทำงานไม มีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิ ด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกำลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทำงานบางอยางที่
คนอื่น ๆ ทำไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ประเภททีส่ อง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทำบทบาทหนาที่
ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทำใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนำมาใชเปนประโยชนแกการทำบทบาทหนาที่ใหแก
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อีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติตอคน
บางกลุมควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทำหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนำมาจัดการกับ
หนาที่ทับซอนได

หลักการ ๔ ประการสำหรับการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน*

- ปกปองผลประโยชน สาธารณะ : การทำเพื่อผลประโยชน ของสาธารณะเปนหนาที่หลั กที่ ต อ ง
ตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทำงานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล ปฏิบัติตอแต
ละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ
ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
- สนั บสนุ น ความโปร งใสและความพร อมรับ ผิด : การปองกัน ผลประโยชนทับ ซอนตองอาศั ย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมี
วิธีการตาง ๆ เชนจดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตำแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผย ทั่วหนา จะทำใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
- สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ
จัดการตองอาศัยขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน ทับซอนมากที่สุดเทาที่ทำได และหัวหนาหนวยงานก็ตองเปนแบบอยางดวย
- สรางวัฒนธรรมองคกร : หัวหนาหนวยงานตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนั บสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่
ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทำงาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทำงาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนำไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอนเพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔

คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ
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แนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน*
- วางกรอบการทำงาน เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นำไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ขั้นตอน สำหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ให ก ารศึ ก ษาแก เ จ า หน า ที ่ แ ละผู  บ ริ ห ารระดั บ ต า ง ๆ รวมถึ ง เผยแพร น โยบายการป อ งกั น
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
ขั้นตอนแรก คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไร
คือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีสวน
รวมของเจาหนาที่มีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทำใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของ
และรวมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวของประกอบดวย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธส วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพั นธ กับ องค ก รอื่น
(เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทำงานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการที่
อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือ
ผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร
และยังตองทำใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบ
เกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเปนไปได เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการ
จัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช

* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ
หนา 10

๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
เพื ่ อให การจั ดการผลประโยชนทับ ซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทำสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย
และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี
จัดการผลประโยชนทับซอนขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ การ
รวมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อำนาจ ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตนนอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและ
เอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยใหเจาหนาที่
ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตำแหนง
ระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสำคัญเนื่องจากเจาหนาที่มั กจะ
คำนึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ โดยผูบริหารตอง
(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม
(๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวา
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ
(๓) พิจารณาปจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึง
ลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวราย
ไมแพกันการทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน
ทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจหนาที่เพื่อผลประโยชน
และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏิบัติ
ตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญาดวยนอกจากนี้ ควรสื่อสาร
แบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไก
ปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัด การผลประโยชนทับซ อน รวมทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทำใหไดนโยบายที่สอดคลองความ
คาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผู
มีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
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๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
ระบบการปองกันผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอโดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทำงาน รวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู
จากองค กรอื ่ น ๆ การแสวงหาการเรี ย นรูเชน นี้ย ังเปน การสื่อสารวาองคกรมีความมุง มั่น ในการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคำปรึกษาแกเจาหนาที่
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บทที่ ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเป ดเผยและรายงานข อสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประพฤติ มิ ช อบและการบริห ารที่ บ กพร อง/อคติ
ของภาครัฐเปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง
ผูเปดเผยผลประโยชน : ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรง
ของเจาหนาที่ภาครัฐที่กระทำโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผย
การกระทำผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต
หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบทำใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสีย
งานหลักของการปกปองคุมครองพยาน ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิด
ใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทำผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทำผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
ทำไมการเปดเผยจึงทำไดยาก : การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดัน
เจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระทำผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทำใหการเปดเผยการ
กระทำผิดเปนเรื่องยากสำหรับเจาหนาที่ปญหาสำคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐการ
เปดเผยผลประโยชนสาธารณะการยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปน
หลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขาม ความจงรักภักดีเปน
สัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสำคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจำเปน
ปจจัยสำคัญอีกประการที่ทำใหบุคคลไมกลารายงานการกระทำผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปน
ขอมูลที่เปนความลับ ไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทำผิดมักไดรับการปฏิบัติในทาง
ตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงาย ๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการ
เปดเผยการกระทำผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได
การสงสาสนขององคกร : องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงวาเปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด
ตองมีคำแนะนำแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทำใหเกิดการกระทำผิด
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : รากฐานของการเปดเผยการกระทำผิดมาจากกรอบกฎหมาย
มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำหนดพฤติ กรรมที ่ เ ป น
มาตรฐานและขอแนะนำพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระ
ทำที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวยการเปดเผยการกระทำผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการ
รายงานและการตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทำผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้นตองอธิบายไดดว ย
วาจะมีการดำเนินการอยางไรและองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่
องคกรควรจะทำอยางไร : วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการ
กระทำผิด จัดชองทางอำนวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทำผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่
จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทำผิดและการคุมครองพยาน คือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทำผิด
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- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง
เปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอำนวยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(เชน กลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองคกรจริยธรรมภายนอกการ
รายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทำใหสูญเสียเงินของแผนดิน
- การกระทำที ่ เ ป น เหตุ ใ ห เ ป น อั น ตรายต อ อนามั ย สาธารณะ ความปลอดภั ย หรื อ อั น ตรายต อ
สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทำงาน องคกรควรกำหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจนประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจำเปนตองรายงาน/
เปดเผย จะตองทำอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุ ก
ตอบสนองตอการเปดเผยการกระทำผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดย
ทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีต อ
หัวหนา ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทำผิดเปนสิ่งสำคัญ และผูรับรายงานควรใหคำแนะนำผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่
หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครองเจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทำผิด ได ดังนี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐหรือผูรับจาง
จากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทำของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ
ต อสิ ่ งแวดล อมการเป ดเผยการกระทำผิดบางประเภทอาจจะไม ไดร ับ การคุ มครอง เชน การเปดเผยตอ
สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคำถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงาน หรือ
การเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผย จะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทำไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
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การใหความสำคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ ยืด หยุน : มาตรฐานทางจริยธรรมต อง
กำหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการใหบริการที่ไมเปนธรรม การจัดการ
เกี ่ ย วกั บ การรายงานควรยื ดหยุ  น เช น การรายงานต อผูบ ัง คั บ บัญ ชา หรือเจาหนาที่ผ ูร ั บ ผิ ดชอบ หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ เชน
ป.ป.ช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน
การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ : หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปด เผย
ผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยางเชื่อมั่นได และขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงาน
ตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคำแนะนำตอผูบริหารใหตระหนักในความสำคัญ สนับสนุนและ
ปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา
เบื้องหลังความสำเร็จ : ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกตองขององคกรองคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสำคัญกับการ
ปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทำใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก
การเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนำตอความสำคัญในการ
เปดเผยการกระทำผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรงการปกปองสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สำคัญมาก หนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มี
การบริหารกระบวนการอยางเทาเทียม ซึ่งจะทำใหเจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการ
รายงาน
ดัชนีวัดความสำเร็จ พิจารณาไดจาก :
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคำปรึกษาแนะนำหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการ ผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่น ๆ
บทบาทสำคัญของการบริหาร : ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(Public InformationDisclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคใน
การรายงานของผูเปดเผยผูอำนวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดต อที มงาน บทบาทสำคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทำ
ผิดและภาวะผูนำเปนเรื่องสำคัญมาก ในการสรางบรรยากาศในที่ทำงาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการ
ตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตาง ๆ ผูบริหารและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือ
ทำใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่น
ใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัย
ที่สำคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสำคัญที่ตองเขาไป
จัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทำไดบทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองที่ทำงานขณะมีการตรวจสอบ
- ทำงานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวาไดรับ
การสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
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- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหาร และเจาหนาที่จะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย โดยใหคำปรึกษาแนะนำ
ตอผูใตบังคับบัญชาไมใหทำผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทำใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการ
ปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผย
จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตอง
ระงับไมใหการกระทำใด ๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทำใหผูอื่นรับรูไดวาทำเพื่อ
ประโยชนสวนตน หรือทำใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน : จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการสำนั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใหตระหนักในความสำคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการ
เปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทำไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทำผิดจัด
ใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่ อ
ขาราชการไดเลื่อนตำแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะ ในการรับขอ
รองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปอง
คุมครองพยาน
เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) :
- หน ว ยงานควรสร า งกลไกในการสนับ สนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีน โยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาด ใหคำปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง ธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม
กับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทบั ซอน องคการบริหารสวนตำบลบานอิฐ
หนา 16

บทที่ ๓
การใหการรับของขวัญและผลประโยชน*
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดำเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชน ของขาราชการพลเรื อนและเจ าหน าที่ภ าครัฐ ในประมวลจริ ยธรรมขาราชการพลเรื อน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทำหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทำใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และ
การกระทำหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทำลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอ
ความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการหรือ
อื่น ๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได และ
ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ
ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกำนัล บัตรลด
ราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
- ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได(Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริการใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคน
อื่น ๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอื่นใด
ในทางปฏิบัติ
- เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คำถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
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เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปน
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขายการรับ
สินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนำมาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทำไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคำขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทำงานในอนาคต ถาทาน
ทำงานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน งานตรวจสอบภายใน
และงานตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทาน
จะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนที่
ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติ
มิชอบ และการทุจริตคอรรปั ชัน ในแตละสวนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายดานนี้อยาง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทำและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทำดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมา
แสวงหาความชอบ ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทำใหเกิดความ
สั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทำใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการ
สำคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐาน
ความโปร งใส ความพร อมรั บ ผิ ดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ย งธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพ รั บ
ขาราชการเราตองรายงานหรือไม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลั กการ
ตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวั ญหรื อ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงานควรกำหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและ
มีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทำงานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกำหนด
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นโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกำหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดำรงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น
ๆหลักการการกำหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ
รั ก ษาไว ห รื อ ไม หรื อ ควรตกเป น ของข า ราชการ ให เ ที ย บกั บ ค า ตามราคาตลาดโดยต อ งมี ค  า น อ ยกว า
๓,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ

ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคา
ราคาเทาใด ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บ เปน ของตนเองได ของขวัญหรือผลประโยชน ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค า เกิ น
๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจำเปนตองรับ ใหองคกรโดย
หัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
หรือ ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจ
พิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยาย
หนวยงานในขณะดำรงตำแหนงเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือ
ผลประโยชนที่เพื ่ อนรว มงานให เมื่ อเจ็บ ปวย ฯลฯ ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรื อ
ผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งป
มีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ ถาในปงบประมาณใด ๆ
ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี
แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น ของขวัญ
และหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยาง
สม่ำเสมอ บอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการ
ของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไม
รับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไม
เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถาเกินกวานี้ สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะ
เก็บไวเองไดหรือไม หรือเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชน
อยางไรการฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอม
ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความ
รายแรงของการฝาฝนนอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผล
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ตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจ
มีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการกุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สำคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ
เปนจริง การตีคาราคาต่ำกวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ำกวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ
อาจทำใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทำใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงานรับจาง-รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบ
แทนที่ไดรับทำใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กำหนดในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา
และหรือผูรับจัดซื้อ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตาง ๆ ไมตองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคา
การบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทำงานขององคกร ขาราชการ และหรือเจาหนาที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหนาที่ และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน
สถานการณตัวอยาง
เจาหนาที่ตรวจสอบน้ำหนักรถยนตรับคาตอบแทน จำนวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถวน เพื่อใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาที่มีน้ำหนักเกินกวาที่กฎหมายกำหนดใหขนสงสินคาได กรณี
เชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทางอาญาแผนดิน
ดวยในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทำของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทำลายทรัพยสินสาธารณะ(ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาที่
ยอมใหผูรับบริการกระทำผิดกฎหมาย และเปนการใหผลประโยชน ในทางมิชอบตอบริษัทที่เปนเจาของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจาของสินคาและสั่งลงโทษจำคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชน ใด ๆ ถือได
วาเปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทำลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ๆ ก็ทำเชนนี้ ทำไมฉันจะทำบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน
พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปน
คนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
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“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวา
ฉันจะใหคำแนะนำก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ท า นต องระลึ ก อยู  เ สมอว า เหตุผ ลที่ทานใชกล าวอา งเชน นี้ ไมส ามารถปกป องท านจากการถู ก
ดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของทานเปนการกระทำที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคลที่ทำหนาที่จัดซื้อจัดจาง ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากร
บุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมได
รายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา ผูบังคับบัญชา
ตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้น เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึงถูก
ขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม
โมเดลสำหรับการตัดสินใจ
ประเด็น การตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
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บทสรุป

ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจ โดยปราศจาก
อคติ ท า นถู กคาดหวั งไม ให แสวงหารางวัล หรื อผลประโยชน ในรู ป แบบใด ๆ นอกเหนือจากเงิน เดือนและ
ผลประโยชนที่รัฐจัดใหแมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรั บ
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนำไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของทาน
รวมทั้งองคกรของทานเอง

กฎหมายที่เกี่ยวของ

- พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
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