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คํานํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่
รับผิดชอบเปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหาตางๆที่เกิด ขึ้นใหแก
คนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น
ภายในทองถิ่นดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยอม
อาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยมิ
ชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหา
ทุจริต ซึ่ง คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญ หาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝา
ระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
เทศบาลตําบลหนองเรือ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อ
แสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึง ไดจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลหนองเรือ เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางทุกคน ใช เปน
แนวทางในการปฏิบัติงานตอไป

เทศบาลตําบลหนองเรือ

สารบัญ
เกริ่นนํา
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
หลักธรรมาภิบาล
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเทศบาล
ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง
ประกาศเจตนารมณเทศบาลตําบลหนองเรือเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
ความหมายผลประโยชนทบั ซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
- นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
- หลัก ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
- แนวทางการจัดการผลประโยชนทบั ซอน
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การให-การรับของขวัญและผลประโยชน
- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
บทสรุป
เอกสารอางอิง
ภาคผนวก
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เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปน
อิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสง ผลกระทบตอประโยชนส าธารณะของสวนรวม และทําใหผ ล
ประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับ องคกรจนถึงระดับ สังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื ่นใดจาก
ผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน
การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรู
ในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ
เทศบาลตําบลหนองเรือ ไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ
จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพื่อสรางสรรค
ประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูป กครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอ ยรูจ ักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโ ดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทัง้ รางกายและจิตใจ ไมยอมแพตอ อํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน

-๒หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิ
บาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไมใชแนวความคิดใหม
ที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปน
หลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอ
ขัดแยงโดยสันติวิธแี ละพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม
ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปน
ธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่ดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓.หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคก รใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การแจง
ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐ
หรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่
ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกา
ภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยทีเ่ กี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ

-๓การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง
ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรูและคุณธรรม
เปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเ กี่ยวกับ วิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขัน้ ปฏิบตั ิ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เทศบาล
เทศบาลตําบลหนองเรือจะกําหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนัก งานจางและลูกจาง
โดยการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาพนักงานและลูกจาง เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ สงเสริมใหมีคุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานและลูกจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยให พนัก งานและ
ลูก จางทุก คนทุก ตําแหนง ไดมีโ อกาสที่จ ะไดรับ การพัฒ นาภายในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ทั้งนี้
วิธีการพัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธกี ารหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรมการศึกษาหรือดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน การแนะนํางาน การมอบหมายงาน การควบคุมงานการตรวจสอบงาน การจัด
สวัสดิการ การอนุญาตใหลาศึกษาตอ การใหทุนการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการทาง
วินัย ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานและลูกจาง เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิด
ผลดีตอประชาชนและทองถิ่นตอไป
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและพนักงานจาง
เพื่อใหพนักงานและลูกจางของเทศบาลปฏิบัตงิ านในหนาทีร่ าชการบรรลุวัตถุประสงคอยางมี มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหเกิดประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม
เทศบาลตําบลหนองเรือจึงไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจางของเทศบาล ดังนี้
๑. เปนเครื่องมือกํา กับ ความประพฤติของขาราชการ ที่ส รางความโปรง ใส มีม าตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลหนองเรือ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

-๔๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคก รและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริห ารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน และตอสังคม
ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ สวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง
และลูกจางของเทศบาลตําบลหนองเรือ
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลหนองเรือ
ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนพระประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
และไมมผี ลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย

-๕(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ข อ ๔ ข า ร า ชก า ร ขอ ง เ ท ศบ า ล ตํ า บ ล ห น อ ง เ รื อ ต อ ง จ ง รั ก ภั ก ดี ต อ ชา ติ ศา ส น า
และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวย
ความเสียสละ ทุมเทสติปญ ญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ และมีป ระสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวย
ความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองปฏิบตั ิหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอยมี
อัธยาศัยที่ดี
ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การ
เปดเผยขอมูล ที่เ ปนความลับ โดยข าราชการ/พนัก งานจะกระทําได ตอเมื่อมี อํานาจหนาที่และไดรับ อนุ ญ าตจาก
ผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

-๖ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของ
กํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบตั หิ นาทีข่ อง
ตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลหนองเรือ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวย
ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่ อนรวมงานและไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ขอ ๑๕ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพ
๑๕.๑ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เพื่อใชบังคับเพิ่มเติมสําหรับขาราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ตําแหนง วิศวกรโยธา ตามขอบังคับสภาวิศวกร วา
ดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหง
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑) ไมกระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
(๒) ตองปฏิบัติงานที่ไดรับทําอยางถูกตองตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
(๓) ตองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดวยความซื่อสัตยสุจริต
(๔) ไมใชอํานาจหนาที่โดยไมชอบธรรม หรือใชอิทธิพลหรือใหผ ลประโยชนแกบุคคลใด
เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับหรือไมไดรับงาน
(๕) ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นโดยมิ
ชอบ จากผูรับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวของในงานที่ทําอยูกับผูวาจาง
(๖) ไมโฆษณาหรือยอมใหผูอื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความ
เปนจริง
(๗) ไมประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทําได
(๘) ไมละทิ้งงานที่ไดรับทําโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๙) ไมล งลายมือชื่อเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไมไดรับ ทํา
ตรวจสอบหรือควบคุมดวยตนเอง
(๑๐) ไมเปดเผยความลับของงานที่ตนไดรับทํา เวนแตไดรับอนุญาตจากผูวาจาง
(๑๑) ไมแยงงานจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
(๑๒) ไมรับทํางานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
ทําอยู เวนแตเปนการทํางานหรือตรวจสอบตามหนาที่ หรือแจงใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น นั้นทราบ
ลวงหนาแลว

-๗(๑๓) ไมรับดําเนินงานชิ้นเดียวกันใหแกผูวาจางรายอื่น เพื่อการแขงขันราคา เวนแตไดแจงให
ผูวาจางรายแรกทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษรหรือไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางรายแรก
และไดแจงใหผูวาจางรายอื่นนั้นทราบลวงหนาแลว
(๑๔) ไมใชหรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่นนั้น
(๑๕) ไมกระทําการใดๆ โดยจงใจใหเปนที่เสื่อมเสียแกชื่อเสียงหรืองานของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอื่น
๑๕.๒ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพของผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
เพื่อใชบัง คับ เพิ่ม เติม สําหรับ ขาราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ตามขอบัง คับ สมาคม
พยาบาลแหงประเทศไทยฯ ไดกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล และประกาศใชเ มื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2528 ผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลพึงประพฤติหรือปฏิบัติตนตอประชาชนสังคมและประเทศชาติ วิชาชีพ ผูรวม
วิชาชีพและผูประกอบวิชาชีพอื่นและตอตนเอง ตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล ที่สถิตยอยูเปนวัฒนธรรมและ
อุดมการณในจิตวิญ ญาณของพยาบาลทุก คน โดยมิจําเปนตองถูก บังคับ ดวยกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพการ
พยาบาลมีรายละเอียดดังตอไปนี้
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลตอประชาชน
(๑) ประกอบวิชาชีพดวยความมีสติ ตระหนักในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(๒) ปฏิบั ติตอประชาชนดว ยความเสมอภาพตามสิท ธิ ม นุษยชน โดยไมคํานึง ถึ ง เชื้อชาติ ศาสนา และ
สถานภาพของบุคคล
(๓) ละเวนการปฏิบัติที่มอี คติ และการใชอาํ นาจหนาทีเ่ พื่อผลประโยชนสวนตน
(๔) พึงเก็บรักษาเรื่องสวนตัวของผูใชบริการไวเปนความลับ เวนแตดวยความ
ยินยอมของผูนั้น หรือ เมือ่ ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
(๕) พึงปฏิบัติหนาทีโ่ ดยใชความรู ความสามารถอยางเต็มที่ ในการวินิจฉัย
และแกไขปญหาสุขภาพอนามัยอยางเหมาะสม แกสภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
(๖) พึงปองกันภยันตรายอันจะมีผลตอสุขภาพอนามัยของประชาชน
จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลตอสังคมและประเทศชาติ
(๑) พึงประกอบจิตแหงวิชาชีพใหสอดคลองกับนโยบายอันยังประโยชนแก
สาธารณชน
(๒) พึงรับผิดชอบรวมกับประชาชนในการริเริม่ สนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิด
สันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
(๓) พึงอนุรกั ษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ
(๔) พึงประกอบวิชาชีพโดยมุงมั่นสงเสริมความมั่นคงของชาติ ศาสนา และ
สถาบันกษัตริย

-๘จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลตอวิชาชีพ
(๑) พึงตระหนักและถือปฏิบัติในหนาที่ความรับผิดชอบ ตามหลักการแหง
วิชาชีพการพยาบาล
(๒) พัฒนาความรูและวิธีปฏิบัติใหไดมาตรฐานแหงวิชาชีพ
(๓) พึงศรัทธาสนับสนุน และใหความรวมมือในกิจกรรมแหงวิชาชีพ
(๔) พึงสรางและธํารงไวซึ่งสิทธิอันชอบธรรม ในการประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลพึงเผยแพรชื่อเสียง และคุณคาแหงวิชาชีพใหเปนที่ปรากฏแกสังคม
๑.๓ จรรยาบรรณครูแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ๙ ประการ ดังนี้
(๑) ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดย
เสมอหนา
(๒) ครูตองอบรม สัง่ สอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแกศิษยอยางเต็ม
ความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ
(๓)ครูตองพฤติกรรมปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทงั้ ทางกายวาจาและจิตใจ
(๔) ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปก ษตอความเจริญทางกาย สติปญ
 ญา จิตใจ อารมณ และสังคมของศิษย
(๕) ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัตหิ นาที่ตามปกติและไมใชศิษยกระทํา
การใดๆ อันเปนการหาผลประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
(๖) ครูยอมพัฒนาตนเองทัง้ ในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิชาการ
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ
(๗) ครูยอมรักษาและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
(๘) ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
(๙) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญ
 ญาและวัฒนธรรมไทย
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ใหสํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สื บ สวนหาข อ เท็ จ จริ ง หรื อ สอบสวนการฝ า ฝ น จริ ย ธรรมนี้ เพื่ อ รายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรือ อาจดําเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได

-๙(๓) ให ค วามช ว ยเหลื อ และดู แ ลข า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย า ง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดย ไมตองผานนายกเทศมนตรี
ตําบลหนองเรือ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือ
กระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตําบลหนองเรือ
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดเทศบาลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล
ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดเทศบาลตําบลหนองเรือ หรือรองปลัดเทศบาลตําบลหนองเรือที่ไดรับมอบหมาย
เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาลตําบลหนอง
เรือ ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลหนองเรือนั้นจํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูท รงคุณ วุฒิภายนอก ใหก รรมการตาม (๑) – (๓) รวมกัน เสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานัก ปลัดเทศบาลเปนเลขานุก ารคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
กรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝน
ตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

-๑๐(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถา
คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลระดับ จังหวัดมิไดวินิจ ฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิ บ วันนับ แตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้น เปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุม ครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผบู ังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหนายกเทศมนตรีตําบลหนองเรือ เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาก
การฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับ ผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเ รื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริง วาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝน
ตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม

-๑๑ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิด ทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีก ารดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีก ารสั่ง ลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ให
เทศบาลตําบลหนองเรือ ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูก ลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขห รืออุท ธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลหนองเรือ ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีก ารประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง แกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
ประกาศเจตนารมณเทศบาลตําบลหนองเรือ เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยเทศบาลตําบลหนองเรือ เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอยางใกลชิด ซึ่งใน
การดําเนินงานของเทศบาลตําบลหนองเรือ ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
เทศบาลตําบลหนองเรือ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่ทําใหเกิดผล
กระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือประชาชนอยาง
แทจริง เทศบาลตําบลหนองเรือ จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปนธรรม และสามารถ
ตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
๒. ไมเรียก ไมรบั ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓. ไมใชอํานาจหนาทีเ่ พื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
๔. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
๕. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น

-๑๒๗. รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
ในคูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพื่อ
การปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว
โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย สิน
เทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ให
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝายใด
ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดักหนา
ไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

-๑๓-

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาทีป่ ฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัตอิ ยางเปนธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับ ที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญ หาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริห ารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลหนองเรือ
ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปน
คานิยมหลัก ขอ ๓
สํา หรั บ ในบทนี้ จ ะได ส ะท อนหลัก การและแนวคิ ดที่ เ ปน สากลพร อ มข อ เสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนส าธารณะมีความสําคัญ
อันดับตน

-๑๔• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติมิ
ชอบในที่สุด
• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่ผลประโยชน
สวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี
การใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไมวา
ในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แต
รวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อ
นั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับ เงินไมไดเกี่ยวกับการไดม าซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับ การ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงานรวมถึง
การไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒ นธรรมอื่นๆ เช นสถาบันการศึก ษาสมาคมลัทธิแนวคิดมัก อยูในรูป ความลําเอียง/อคติ /เลือกที่รัก มักที่ชังและมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้

-๑๕•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาที่ ภาครัฐ
สามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหา
ตําแหนงงานใหม
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แต
จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการ
จัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้น
แตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง
สองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงาน
มักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

-๑๖หนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสว นใหญไม
คอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา บทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ :การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิดไป
ตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอย าง
เปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียง
ปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปดเผยและจัด การที่โ ปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับ ผิดมีวิธีก ารตางๆเชนจด
ทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสว นตน
หรือความสัม พันธที่อาจมีผ ลตอการปฏิบัติห นาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการจั ดการผลประโยชนทับ ซอนการ ใช
กระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการ
ตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาทีก่ ็
มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน
ทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
•สรางวัฒนธรรมองคกร :ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน

-๑๗- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตองทํา
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไป
พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตาม
นโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุม ชนทราบถึงความมุง มั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมใหเกิดผล
ประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหร ะบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพ
การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงคมากกวา
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน /สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอ
พิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุ ผ ลประโยชน ทับ ซอ นนี้ ตอ งพิจ ารณานิย ามและขอ กํา หนดทางกฎหมายที่ เ กี่ ยวขอ ง
ประกอบดวย

-๑๘๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําให
ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบเปนไป
ได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหก ารจัดการผลประโยชนทับ ซอนมีประสิท ธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม
ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมู ลที่จะ
ชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชนทับ
ซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัด การ
ผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ย น
บุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการ
เมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริห าร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนง
ระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่เปดเผย
ผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหาร
ใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม
(๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดใน
การจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่
ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน

-๑๙- การทํางานกับ องคก รภายนอกไมวา เปนเอ็นจีโ อหรือภาคธุ ร กิจ องคก รตองระบุจุ ดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒ นาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เ พื่อ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไม
ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการระบุ
จุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลอง
ความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมี
สวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ
การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกด วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและ
การใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร อง/
อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่จ ะยกยองชมเชยเจาหนา ที่ที่เ ปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจ ริต หรือพฤติก รรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ
เปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
•ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

-๒๐การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่จ ะยกยองชมเชยเจาหนา ที่ที่เ ปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจ ริต หรือพฤติก รรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึง่ ความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหา
ความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลัก คุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคม
ที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให บุคคลไม
กลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง แตในทาง
ปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมัก ไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเป นเรื่อง
พื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิด
ความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย
แทนที่จ ะยกยองชมเชยเจาหนา ที่ที่เ ปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจ ริต หรือพฤติก รรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ
เปดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายใน
องคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหาร
ภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

-๒๑-

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา
เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาทีว่ า จะ
บริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดการ
กระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติ
และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย
การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลัก คุณธรรม ตองมีก ลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ
อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

•องคกรควรจะทําอยางไร :
วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทางอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง
เปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชนกลุม
งานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน
- การกระทํ าที่เ ป นเหตุใหเ ปนอั นตรายตอ อนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออั นตรายต อ
สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรือการดูห มิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องค ก รควรกําหนดกระบวนการเปด เผยผลประโยชนส าธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทํา
อยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อ
เกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และ
ผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง

-๒๒เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชนการ
เปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจ าหนาที่
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ
เชน ปปช.,ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง
เชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนําตอ
ผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีก ารอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององค กร
องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบ
ที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยาง
แข็งแกรง
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องทีส่ ําคัญมากหนวยงานจะตองพิสูจน
ใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาทีเ่ กิดความเชื่อมัน่ และ
พัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน

-๒๓-

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย
ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอ
ผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากในการ
สรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความ
เชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวาไดรบั
การสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา
ลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูลอยาง
ระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสาร
ที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ
ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวา
มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ

-๒๔• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก
ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัดให
มีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการได
เลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการ
เปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับ สนุนและปกปองคุม ครองผูเ ปดเผยขอมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม
เปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม
กับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

-๒๕การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญ และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลต อการตัดสินใจและการกระทํา
หนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่
องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการตอนรับ
ใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคาสินคาหรือ
บริการและเงินเปนตน
ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตน
การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับใน
โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามมี
หลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ

-๒๖๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน งาน
ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ
ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน
ราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวา
หนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคม
มีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ อยาง
เปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม
โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยง
ธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือ
รับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ

-๒๗หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับ ของขวัญ และหรือผลประโยชนใดๆตองมีก าร
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร: ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองค กร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่อ งประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคา ราคา
เทาใด
ของขวั ญหรื อผลประโยชน ที่ไ ด รับ เมื่อ เที ย บกั บ ราคาตลาด มี คา น อยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมต อ ง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต อ งรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่มี
ความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้ นเก็บ รัก ษาของไวเ ปนกรณีไป เชน ของขวัญ ในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนง เดิ ม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ
ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดีย วกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพื่อ
เปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชน
แตละอยางนั้น

-๒๘ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวา มีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวั ญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี)่ ตองปฏิเสธไม
รับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับ ของขวัญ หรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับ ของขวัญ และผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหส าธารณชนรับ รูวามีก ารปฏิบัติอยางมีอคติมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ
และตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ
เปนจริง การตีคาราคาต่ํากวา ความเปน จริง นั้น บุ คคลอาจจู ง ใจตนเองหรือจูง ใจผูอื่นใหคิ ดวาของขวัญ และหรื อ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เ ปนจริง เพื่อหลีก เลี่ยงการรายงาน การกระทําดั ง กลาวนับ วาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ
คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของ
ความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจาง
ตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ

-๒๙นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่ของ
รัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่ง
จัดไดวาเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผ ลเพื่ อ บิด เบือ นความจริ ง มี แนวโน ม ที่เ ป นไปได ม ากที่ เราจะรั บของขวั ญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปนความผิด
แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน
พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรก
เสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ
ใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการถูกดําเนินการ
ทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขา
รวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ได
เก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรม
การสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวม
สัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินใจวา
จะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึง
ถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม

-๓๐-

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ
: ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
•บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและหรือเจาหนาที่
ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมให
แสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของ
หนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมี
ขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอ
การทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง

-๓๑เอกสารอางอิง
คูมือดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปรงใส
หนวยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕.
ณัฐวัฒนอริยธ ัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕,
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖.
ณัฐนันทน อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐที่มุงเนนการ
ดําเนินการในเชิงธุร กิจ ”, สํานัก งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหง ชาติ , กรุง เทพฯ
,๒๕๕๓.
พรศัก ดิ์ ผ องแผว และคณะ, “องคความรู วาดวยการทุจ ริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานัก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙.

คณะผูจัดทํา
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