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คานา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ บัญญัติให้มีการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือน
ต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า โดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หมวด ๒ ข้อ ๕ กาหนดให้
ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว ออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่ว นรวมของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว และตามนโยบายรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย ๑๑
ด้านต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ได้รวมถึงนโยบายส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่
มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึดหลังการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดทาให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อ ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลและเพื่ อให้ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฎ พระนครศรี อยุธ ยาเป็น องค์ กรที่ โ ปร่ งใส
ตระหนักถึงความสาคัญในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
และประเทศไทย จึงมีมติเห็นชอบการจัดทาคู่มือ การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาได้นาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ไปศึกษาทาความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้จะเสริมสร้างจิตสานึก
ของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงความซื่อตรง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยึดหลักคุณธรรมต่อไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
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เกริ่นนำ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อำนำจในตำแหน่ง หน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจใน
กระบวนกำรตัดสินใจชองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนทำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำม
เป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม และทำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่ำอื่นๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำก
ผู้ประกอบกำร เพื่อแลกเปลี่ยนกับกำรอนุมัติ กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับกำรละ
เว้น กำรยกเว้น หรือกำรจัดกำรประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็น
ต้น
อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงผู้จงใจกระทำควำมผิดยังพบผู้กระทำควำมผิดโดยไม่เจตนำ หรือไม่มีควำมรู้
ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจำนวนมำก จนนำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครศรีอยุธยำ ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกำร
ปฏิบัติรำชกำร จึงได้นำนโยบำยของรัฐบำลมำใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนดังนี้

ค่ำนิยมหลัก ๑๒ ประกำร
กำรสร้ ำ งค่ำ นิ ย มหลั ก ของคนไทย ตำมนโยบำยของคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ (คสช.) เพื่ อ
สร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้ำงคนในชำติ ให้มีค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร
๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ
๑๐. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนำจฝ่ำยต่ำ
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน

๑

หลักธรรมำภิบำล
“หลักธรรมำภิบำล” หรืออำจเรียกได้ว่ำ “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบำล ฯลฯ” ซึ่งเรำรู้จักกันในนำม “Good Governance” ที่หมำยถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่
แนวควำมคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นกำรสะสมควำมรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์
เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักกำรเพื่อกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงมีควำมสงบสุขสำมำรถประสำนประโยชน์
และคลี่คลำยปัญหำข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนำสังคมให้มีควำมยั่งยืน
องค์ประกอบของหลักธรรมำภิบำล
หลักธรรมำภิบำลมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๖ ประกำรดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ กำรตรำกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกำต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมำชิก โดยมีกำรยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่ำงเสมอภำคและ
เป็นธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ กำรยึดถือและเชื่อมั่นในควำมถูกต้องดีงำม โดยกำรรณรงค์เพื่อสร้ำงค่ำนิยมที่
ดีงำมให้ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรหรือสมำชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน
ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย เป็นต้น
๓. หลักควำมโปร่งใส คือ กำรทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ โดยกำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรทำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส มีกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรหรือเปิดให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนกำร
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้กำรทำงำนของ
ภำครัฐและภำคเอกชนปลอดจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักควำมมีส่วนร่วม คือ กำรทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ควำมเห็นในกำรตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมได้แก่ กำร
แจ้งควำมเห็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมติหรืออื่นๆ และขจัดกำรผูกขำดทั้งโดย
ภำครัฐหรือโดยภำคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและภำคธุรกิจ
เอกชน
๕. หลักควำมรับผิดชอบ ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงต้องตั้งใจปฏิบัติภำรกิจตำมหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง
โดยมุ่งให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร เพื่ออำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มีควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องในหน้ำที่กำรงำน
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ผู้บริหำรต้องตระหนักว่ำมีทรัพยำกรค่อนข้ำงจำกัด ดังนั้นในกำรบริหำรจัดกำร
จำเป็นจะต้องยึดหลักควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำ ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมำยไปที่ผู้รับบริกำรหรือประชำชน
ด้วย

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชดำรัสชี้แนะแนว
ทำงกำรดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภำยหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทำงกำรแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแส
โลกำภิวัตน์ และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ
ควำมพอประมำณ หมำยถึง ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมำณ
๒

ควำมมีเหตุผล หมำยถึง กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่ำงมี
เหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำรกระทำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ
กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน
ต่ำง ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไข
กำรตั ดสิ น ใจและกำรดำเนิ น กิจ กรรมต่ ำง ๆ ให้ อยู่ ในระดับ พอเพีย ง ต้ องอำศัย ทั้ ง ควำมรู้แ ละ
คุณธรรมเป็นพื้นฐำน
เงื่อนไขควำมรู้ ประกอบด้วย ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงรอบด้ำน ควำม
รอบคอบที่จะนำควำมรู้เหล่ำนั้ นมำพิจำรณำ ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้ำง ประกอบด้วยมีควำมตระหนัก ในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต และมีควำมอดทน มีควำมเพียร ใช้สติ ปัญญำในกำร ดำเนินชีวิต

มำตรกำรกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญั ติ ประกอบรั ฐ ธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
มำตรำ ๑๐๐ ห้ำมมิให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจกำรดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ทำกั บหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ หน้ำที่ใน
ฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของ
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(๓) รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐรัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นอันมี
ลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว
(๔) เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภำยใต้กำรกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่
ในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำรหรือกระทบต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ำมมิให้ดำเนินกิจกำรตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมวรรคสอง โดยให้ถือว่ำกำรดำเนิน
กิจกำรของคู่สมรสดังกล่ำว เป็นกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
มำตรำ ๑๐๑ ให้ น ำบทบั ญญัติ มำตรำ ๑๐๐ มำใช้ บัง คับกั บกำรดำเนิน กิจ กำรของผู้ ซึ่ งพ้ นจำกกำรเป็ น
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วยั งไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่กำรเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้ำของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่
จำหน่ ำยได้ในบริ ษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่งมิใช่บริ ษัทที่เป็นคู่สั ญญำกับหน่ว ยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
๓

มำตรำ ๑๐๒ บทบั ญญัติมำตรำ ๑๐๐ มิให้นำมำใช้บังคับกับกำรดำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ซึ่ง
หน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
มอบหมำยให้ปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นหรือเข้ำร่วมทุน
มำตรำ ๑๐๓ ห้ ำมมิให้ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐ ผู้ ใดรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคล นอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้น แต่กำรรั บทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยำตำมหลั กเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดำควำมผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือควำมผิดต่อ
ตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรหรือควำมผิดต่อตำแหน่งหน้ำที่ในกำรยุติธรรมตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย
บทลงโทษ
มำตรำ ๑๒๒ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติมำตรำ ๑๐๐ มำตรำ ๑๐๑ หรือมำตรำ ๑๐๓ ต้องระวำง
โทษจำคุกไม่เกินสำมปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคสำม หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่ำ ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยใน
กำรที่คู่สมรสของตนดำเนินกิจกำรตำมมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำผู้นั้นไม่มีควำมผิด
2. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์
และจำนวนสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้โดยธรรมจรรยำ ไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓”
ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกำศนี้
“กำรรับ ทรั พย์ สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำ” หมำยควำมว่ำ กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกญำติหรือจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญำติ” หมำยควำมว่ำ ผู้บุพกำรี ผู้สืบสันดำน พี่น้องร่วมบิดำมำรดำหรือร่วมบิดำหรือมำรดำเดียวกัน
ลุง ป้ำ น้ำ อำ คู่สมรส ผู้บุพกำรีหรือผู้สืบสันดำนของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมำยควำมว่ำ สิ่งที่มีมูลค่ำ ได้แก่ กำรลดรำคำ กำรรับควำมบันเทิง กำรรับบริกำร
กำรรับกำรฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ำมมิให้ เจ้ำหน้ ำที่ของรัฐผู้ ใดรับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกเหนือจำก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำตำมที่กำหนดไว้ในประกำศนี้
๔

ข้อ ๕ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจำนวนที่เหมำะสมตำม
ฐำนำนุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติมีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับ
จำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ ๖ กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกต่ำงประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
รำคำหรือมูลค่ำเกินกว่ำสำมพันบำท ไม่ว่ำจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษำไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้ นรำยงำนรำยละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้ผู้บังคับบัญชำทรำบโดยเร็ว หำกผู้บังคับบัญชำเห็นว่ำไม่มีเหตุที่จะ
อนุญำตให้เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้ น
ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ กำรรั บทรั พย์ สิ นหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ หรือมีรำคำหรือมีมูล ค่ำ
มำกกว่ำที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้รับมำแล้วโดยมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษำไมตรี
มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล เจ้ำหน้ำที่ของรั ฐผู้นั้นต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือผู้บริหำร
สูงสุดของหน่วยงำน สถำบัน หรือองค์กรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สำมำรถกระทำได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ำมี
เหตุผลควำมจำเป็น ควำมเหมำะสม และสมควรที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิ
ของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้ บังคับ บั ญชำหรื อผู้ บริห ำรสู งสุ ดของรัฐ วิส ำหกิจ หน่ว ยงำนหรือสถำบันหรือองค์กรที่
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
แก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็น
สิทธิของหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดำเนินกำรตำมควำมในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำวเลย
ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็น
หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ำ หรือเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรสูงสุดของรัฐวิสำหกิจ หรือเป็น
กรรมกำร หรื อผู้บ ริ ห ำรสู งสุดของหน่ ว ยงำนของรัฐ ให้ แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนำจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรและกรรมกำรในองค์กรอิสระตำม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชำที่มีอำนำจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อ
ดำเนินกำรตำมควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตำมวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ หรือสมำชิกสภำท้องถิ่น ให้แจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อประธำนสภำผู้แทนรำษฎร ประธำนวุฒิสภำหรือประธำนสภำท้องถิ่นที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมำชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมประกำศฉบับนี้ให้
ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมำแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
๕

ประกำศเจตจำนงในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ น้อมนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมรำโชวำทของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร
รัชกำลที่ 10 มำบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตำมหลักธรรมำภิบำล อย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อม
รับผิดชอบ โดยมีแนวทำงและดำเนินงำน ดังนี้
1. ดำเนินงำนตำมแนวนโยบำยเพื่อคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ทั้ง 6 ด้ำน ได้แก่ 1) ด้ ำนควำมโปร่งใส 2) ด้ำนควำมพร้อมรับผิด 3) ด้ำนควำมปลอดจำกกำร
ทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 4) ด้ำนวัฒนธรรม และคุณธรรมในองค์กร 5) ด้ำนคุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน และ 6)
ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน
2. ปฏิบัติงำนทุกขั้นตอนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับอย่ำงครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริม
ให้บุคลำกรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้
3. ปลูกฝังและสร้ำงควำมตระหนักรู้ ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแบ่งแยกประโยชน์
ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ เกิดจิตสำนึกในด้ำนคุณธรรมและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงำน รวมถึงมี
กำรถ่วงดุลตรวจสอบภำยในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะทำให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัย ตระหนักถึงผลร้ำย และ
ควำมเสียหำยจำกภัยของกำรทุจริต คอร์รัปชันต่อมหำวิทยำลัยและประเทศชำติ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชันอย่ำงยั่งยืน
4. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริต คอร์รัปชัน และไม่อดทนต่อกำรกระทำทุจริตที่ก่อให้เกิดกำรลงโทษ
ทำงสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัย เกิดควำมละอำยหรือควำมเกรงกลัวที่จะกระทำ
กำรทุจริตคอร์รัปชัน
5. ปลูกฝังจิตสำนึกนักศึกษำของมหำวิทยำลัย รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ให้ตระหนักถึงผลร้ำยและ
ต่อต้ำนกำรกระทำทุจริตคอร์รัปชันตลอดไป
6. ข้ำพเจ้ำจะประพฤติตนเป็นต้นแบบในควำมโปร่งใสซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดที่จะหำประโยชน์ที่มิควร
ให้กับตนเองและพวกพ้อง หำกข้ำพเจ้ำประพฤติปฏิบัติต่ำงไปจำกเจตจำนง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำจงทำให้อนำคตกำรทำงำน และชีวิตของข้ำพเจ้ำมีอันเป็นไป และหำกข้ำพเจ้ำพบว่ำ บุคลำกรคนใด
ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีพฤติกรรมยักยอกไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชั นหำประโยชน์ที่ไม่ควรจะ
ได้ เข้ำตนเองหรือพวกพ้อง ข้ำพเจ้ำจะดำเนินกำรเอำผิดให้ถึงที่สุด ในทุกรูปแบบ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ท้องถิ่น สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
มีเจตจำนงต่อต้ำนกำรทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นในเจตนำรมณ์ให้เป็นมหำวิทยำลัยสีขำวอย่ำงยั่งยืน
ต่อไป

ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน
คำว่ำ Conflict of Interests มีกำรใช้คำภำษำไทยไว้หลำยคำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ” ถ้อยคำเหล่ำนี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นกำรกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Governance)
โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่ วนตน และผลประโยชน์ สำธำรณะที่มีผ ลต่อกำรปฏิบัติห น้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กล่ำวทั้งเป็น
สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อให้
๖

เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประกำร
ดังนี้
๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อำนำจหน้ำที่
ให้บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำทำงำน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงิน
จำกผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้ำที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร
ทำงำนส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่ำวดัก
หน้ำไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองทำงำนอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำทำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้กับหน่วยงำน เป็นต้น
๗. ทำงำนหลังออกจำกตำแหน่ง คือกำรไปทำงำนให้กับผู้อื่นหลังออกจำกที่ทำทำงำนเดิม โดยใช้
ควำมรู้หรืออิทธิพลจำกที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำยและแผนของ
ธนำคำรประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ หลังจำกเกษียณ เป็นต้น

หลักสำคัญของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของ
สำธำรณะมีควำมสำคัญในอันดับต้น
ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุก
คนเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย และต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม)

บทที่ ๑

๗

บทที่ 1
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ
ประมวลจริยธรรมในกำรป้องกันหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำรหลำยประกำร ดัง
ปรำกฏในประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรพ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดมำตรฐำนจริยธรรม
หมวด ๒ มำตรฐำนจริยธรรม ส่วนที่ ๑ มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก ข้อ ๕ ประมวลจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ฝ่ ำยสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กำหนดมำตรฐำนจริ ยธรรม หมวด ๒ มำตรฐำน
จริยธรรม ส่วนที่ ๑ มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก ข้อ ๕ และประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลตะเคียนได้กำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำร หมวด ๒ มำตรฐำนจริยธรรม ส่วนที่ ๑
มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก ข้อ ๓
ส ำหรั บ ในบทนี้ จ ะได้ ส ะท้ อ นหลั ก กำรและแนวคิด ที่ เ ป็ น สำกลพร้ อ มข้ อเสนอแนะแนวทำงกำร
ประยุกต์ใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสำระสำคัญเป็น๓หัวข้อใหญ่คือ
๑. กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ
๓. กำรให้-รับของขวัญและผลประโยชน์
กำรบริหำรผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสำคัญของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้
• ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมสำคัญ
อันดับต้น
• ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุกคนเสมอภำค
ภำยใต้กฎหมำยและต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม)
• ถ้ำไม่จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ก็จะละเลยประโยชน์สำธำรณะและ
ให้ควำมสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบำงกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนและอำจนำไปสู่กำรประพฤติ
มิชอบในที่สุด
• ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นไม่ ไ ด้ผิ ด ในตัว มั น เองเนื่ องจำกเจ้ ำ หน้ ำที่ ก็ มี ชีวิ ต ส่ ว นตนมี บ ำงครั้ ง ที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมำขัดแย้งกับกำรทำหน้ำที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
• หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน
• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยำยมำกกว่ำเดิม เนื่องจำกมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐทำให้มีควำมสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมำกขึ้น
• หน่วยงำนควรตระหนักว่ำผลประโยชน์ทับซ้ อนจะเกิดขึ้นในกำรทำงำนและต้องพัฒนำวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมกำรระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
• หน่วยงำนต้องขจัดควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยำยำมปกปิด
๘

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อกำรทำงำนหรือกำรตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่ำมี
กำรใช้หน้ำที่ในทำงมิชอบหรือแม้แต่กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง
• กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนสร้ำงประโยชน์มำกมำยแก่หน่วยงำนเนื่องจำก
- ลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
- สำมำรถแก้ข้อกล่ำวหำเรื่องควำมลำเอียงได้ง่ำย
- แสดงควำมยึดมั่นในหลักธรรมมำภิบำล
- ประชำชนเชื่อมั่นว่ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นิยำมศัพท์และแนวคิดสำคัญ
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่
ว่ำในทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของเจ้ำหน้ำที่
แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญำติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คนเหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์
เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นตำแหน่งในบริษัทที่รับงำนจำกหน่วย งำน
รวมถึงกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทำนส่วนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ำใจไมตรี
อื่นๆ
- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทำงสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถำบันกำรศึกษำสมำคมลัทธิแนวคิดมัก อยู่ในรูปควำมลำเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมี
ข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
•หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ทำงำนให้ภำครัฐคือกำรให้ควำมสำคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่ำนั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทำงำนให้ภำครัฐเช่นที่ปรึกษำอำสำสมัคร
•ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำยแต่ในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
สำมำรถให้ควำมสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
- ทำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ
- ทำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ให้ควำมสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่
ต้องจำกัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรทำหน้ำที่
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรทำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงกำรกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อำจทำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูล
ภำยใน
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ตำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อำนำจหน้ำที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกตำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่งขณะที่ไปหำ
ตำแหน่งงำนใหม่
๙

•ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำเป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐดังนี้
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
สำธำรณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี แต่
จริงๆอำจไม่มีก็ได้ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทั บซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจนำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำ
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่ำงมีจริยธรรม
เท่ำนั้นแต่ต้องทำให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต
•หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
และเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำทหน้ำที่ทั้ง
สองออกจำกกัน ได้ อำจท ำให้ ทำงำนไม่มีป ระสิ ทธิภ ำพหรือแม้กระทั่ง เกิด ควำมผิ ด พลำดหรื อผิ ด กฎหมำย ปกติ
หน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
หน่วยงำนที่มีกำลังคนน้อย หรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถทำงำนบำงอย่ำงที่คนอื่นๆทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง
- ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรทำบทบำท
หน้ำที่ในหน่วยงำนหนึ่งนั้นทำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจนำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรทำบทบำทหน้ำที่ให้แก่อีก
หน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้ำนำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมลำเอียง/อคติต่อคนบำงกลุ่ม ควร
ถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน นั่นคือกำรตัดสินใจทำ
หน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถนำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได้
หลักกำร ๔ ประกำรสำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
• ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ : กำรทำเพื่อผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลักเจ้ำหน้ำที่
ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภำยในกรอบกฎหมำย และนโยบำยจะต้องทำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกผิด
ไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซงรวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศำสนำอำชีพจุดยืนทำงกำรเมืองเผ่ำพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่
เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
• สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด : กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำร
แสวงหำเปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกำสให้ตรวจสอบและมีควำมพร้อมรับผิดมีวิธีกำรต่ำงๆเช่นจด
ทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนกำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกำร ใช้
กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยทั่วหน้ำจะทำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้เสีย
๑๐

• ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ำง : กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำรจัดกำร
ต้องอำศัย ข้อมู ล น ำเข้ำจำกทุก ระดั บ ในองค์ กรฝ่ ำยบริ ห ำรต้อ งรั บผิ ด ชอบเรื่อ งกำรสร้ำ งระบบและนโยบำยและ
เจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบ ต้ องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ทำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย
• สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในเวลำที่มีป ระเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซึ่งต้อง
อำศัยวิธีกำรดังนี้
- ให้ข้อแนะนำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพื่อส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภำพแวดล้อมกำรทำงำน
- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจในกำร
เปิดเผยและหำรือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงำน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้นำไปใช้ในทำงที่ผิด
- ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำมในเวลำเดียวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทำงจริยธรรม
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก
- วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ทำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง
ทำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน

แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
• กรอบกำรทำงำน เป็นวิธีกำรกว้ำงๆไม่จำกั ดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
นำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้มี ๖ ขั้นตอนสำหรับกำรพัฒนำและกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสมรวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ
๓) ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำงๆรวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง
๕) สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ำเสมอ
• รำยละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ กำรระบุว่ำในกำรทำงำนของหน่วยงำน มีจุดใดบ้ำงที่เสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง
- เป้ำหมำยสำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
๑๑

- กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนสำคัญ เพรำะจะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้
เจ้ำหน้ำที่รู้สึกเป็นเจ้ำของและร่วมมือกับนโยบำย
- ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัวควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชำติพันธุ์ศำสนำฯลฯ) ควำมสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอสหภำพ
กำรค้ำพรรคกำรเมืองฯลฯ) กำรทำงำนเสริมควำมเป็นอริ/กำรแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น
- ตัวอย่ำงของจุดเสี่ยงเช่นกำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชนกำรทำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงกำรตรวจตรำเพื่อ
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรทำงำนหรืออุปกรณ์ในภำคธุรกิจกำรออกใบอนุญำตกำรให้บริกำรที่อุปสงค์มำกกว่ำ
อุปทำน กำรกระจำยงบรำชกำร กำรปรับกำรลงโทษกำรให้เงิน /สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อ
พิพำท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงำนที่สำธำรณะหรือสื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ
- กำรระบุ ผ ลประโยชน์ ทับซ้อนนี้ต้องพิจำรณำนิยำมและข้อกำหนดทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ควำมตระหนักของผู้บริหำรและ
เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
จัดกำรต้องแยกให้ชัดระหว่ำงควำมรั บผิดชอบขององค์กรและควำมรับผิดชอบของสมำชิกในองค์กรและยังต้องทำให้
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
- รู้ได้ว่ำเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ
เป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่ำงๆที่ใช้เพื่อกำรจัดกำร
- ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร เอกชนที่มำทำสัญญำ อำสำสมัครหัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร กำรให้ควำมรู้จะเริ่ม
ตั้งแต่กำรปฐมนิเทศ และมีอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงทำงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึงนโยบำยและข้อมูลที่จะ
ช่วยให้พวกเขำสำมำรถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหำรเองก็ต้องรู้วิธีจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน
- ขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้ คือ สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบำย รวมถึงควำมแตกต่ำงของควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้มีตำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรยำยพร้อมตัวอย่ำงที่ชัดเจนสำหรับกำรระบุและ
จัดกำรผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยเน้ นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมำกๆ เช่น กำรติดต่อ กำรร่ว มทำงำนกับภำคเอกชน กำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกรกับ ภำคเอกชน กำรแปรรูปกำรลดขั้นตอนและกระจำยอำนำจควำมสั มพันธ์กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทำงกำรเมือง เป็นต้น
- นอกจำกกำรให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและเอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพจะมีส่วนอย่ำงสำคัญในกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและควำมเอำใจใส่จะช่วยใน
กำรแสวงหำจุดเสี่ยงและพัฒนำวิธีกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- กำรจั ดกำรผลประโยชน์ ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน
ตำแหน่งระดับบริหำร ซึ่งต้องแสดงภำวะผู้นำ สนับสนุนนโยบำยและกระบวนกำรอย่ำงแข็งขันสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
๑๒

เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ควำมช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหำรมีควำมสำคัญเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มักจะคำนึงถึงสิ่งที่
ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ
- ผู้บริหำรต้อง (๑)พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมีปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ (๒)ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สำธำรณะ และพิจำรณำว่ำอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในกำรจัดกำรหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจำรณำปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสำคัญคือ ภำพลักษณ์ขององค์กรในกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจำกไม่ว่ำจะสำมำรถ
จัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ำมผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ำยไม่แพ้กัน
- กำรทำงำนกับองค์กรภำยนอกไม่ว่ำเป็นเอ็นจีโอหรือภำคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒ นำวิธีป้องกัน ไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำยใน หรือโอกำสกำรใช้อำนำจหน้ำที่เพื่อ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภำยนอกให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้ อนและผลที่ตำมมำหำกไม่
ปฏิบัติตำมนโยบำย เช่น ยกเลิกสัญญำ หรือดำเนินกำรตำมกฎหมำยบำงองค์กรภำครัฐจะอำศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสำรเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมพร้อมรับผิดที่ผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญำด้วย
- นอกจำกนี้ ควรสื่อสำรแบบสองทำงกับองค์กรภำยนอก อำจใช้วิธีต่ำงๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในกำร
ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนำกลไกป้องกันแก้ไขปัญหำ ขอรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ร่ วมทบทวนและปรั บปรุ งกลไกกำรแสวงหำและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่ ำนี้จะทำให้ ได้นโยบำยที่
สอดคล้องควำมคำดหวังสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในกำรร่วมกันจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภำครัฐต้องทำให้กำรตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ำเสมอ โดยสอบถำมข้อมูล
จำกผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภำพกำรทำงำน รวมถึงสภำพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมร่วมมือนอกจำกนี้ยังอำจเรียนรู้จำกองค์กรอื่นๆ
กำรแสวงหำกำรเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นกำรสื่อสำรว่ำองค์กรมีควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย กำร
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมำตรกำรและผลกำรทบทวนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติให้เข้ำใจ และปรับเปลี่ยนกำรทำงำนให้สอดคล้องกัน โดยอำจพัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนำทักษะและ
กำรให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรประพฤติมิชอบและกำรบริหำรที่บกพร่อง/
อคติของภำครัฐ เป็นรำกฐำนของควำมถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และกำรยึดมั่น ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ที่
กระทำโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผยกำรกระทำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดย
แทนที่จ ะยกย่ องชมเชยเจ้ ำหน้ ำที่ที่เปิ ดเผยกำรประพฤติมิช อบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลั บ
วิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบ ทำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสียงำนหลัก (core) ของกำรปกป้องคุ้มครอง
พยำน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำรแสดงออกซึ่งควำมพร้อมรับผิดให้แก่สำธำรณชน กำร
เปิดเผยที่เหมำะสม คือ เมื่อเกิดกำรทำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็นปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะ กำรรำยงำนกำรกระทำผิด
ภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพำะเมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำร
บริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้ หรือขำดประสิทธิภำพ
๑๓

• ทำไมกำรเปิดเผยจึงทำได้ยำก :
กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุน มีช่องทำง วิธีกำรผลักดันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะ
กำรคดโกงและกำรกระทำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ทำให้กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดเป็นเรื่องยำกสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ปัญหำสำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำงควำมเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ควำมภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครัฐ

๑๔

บทที่ ๒
กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ
กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ที่
กระทำโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผยกำรกระทำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดย
แทนที่จ ะยกย่ องชมเชยเจ้ ำหน้ ำที่ที่เปิ ดเผยกำรประพฤติมิช อบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลั บ
วิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบ ทำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสียงำน
หลัก (core) ของกำรปกป้องคุ้มครองพยำน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำร
แสดงออกซึ่งควำมพร้อมรับผิดให้แก่สำธำรณชน กำรเปิดเผยที่เหมำะสม คือ เมื่อเกิดกำรทำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็น
ปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะ กำรรำยงำนกำรกระทำผิดภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือก
ที่ดีที่สุด โดยเฉพำะเมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำรบริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้หรือขำดประสิทธิภำพ

• ทำไมกำรเปิดเผยจึงทำได้ยำก :
กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุนมีช่องทำงวิธีกำรผลักดัน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะ
กำรคดโกงและกำรกระทำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ทำให้กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดเป็นเรื่องยำกสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ปัญหำสำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำงควำมเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ควำมภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครัฐ
กำรยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ควำมเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่ำนิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มำตรฐำนทำงจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทำงตรงกันข้ำมควำมจงรักภักดีเป็นสัญญำที่มีต่อกลุ่มคนและ
สังคมที่ให้ควำมสำคัญว่ำ บุคคลจะผิด สัญญำหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยำมจำเป็นปัจจัยสำคัญอีกประกำรที่ทำให้
บุคคลไม่กล้ำรำยงำนกำรกระทำผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับได้รับกำรปกป้อง
แต่ในทำงปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลกำรกระทำผิดมักได้รับกำรปฏิบัติในทำงตรงกันข้ำมกำรตั ดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะ
เป็นเรื่องพื้นฐำนง่ำยๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่ำงโปร่งใส มีกำรเปิดเผยกำรกระทำผิดพร้อมทั้งกำรปกป้องข้อมูลที่
รำยงำนให้เกิดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจได้

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ที่
กระทำโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผยกำรกระทำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดย
แทนที่จ ะยกย่ องชมเชยเจ้ ำหน้ ำที่ที่เปิ ดเผยกำรประพฤติมิช อบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลั บ
วิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบ ทำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสียงำนหลัก (core) ของกำรปกป้องคุ้มครอง
พยำน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำรแสดงออกซึ่งควำมพร้อมรับผิดให้แก่สำธำรณชน กำร
เปิดเผยที่เหมำะสมคือเมื่อเกิดกำรทำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็นปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะกำรรำยงำนกำรกระทำผิด
ภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพำะเมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำร
บริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้หรือขำดประสิทธิภำพ

• ทำไมกำรเปิดเผยจึงทำได้ยำก :
กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุน มีช่องทำง วิธีกำรผลักดันเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะ
กำรคดโกงและกำรกระทำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ทำให้กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดเป็นเรื่องยำกสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ปัญหำสำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำงควำมเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ควำมภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครัฐ
๑๕

• กำรส่งสำสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่ำ
เป็นสิ่งที่ภำครัฐต้องกำรและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับควำมเชื่อมั่นว่ำถูกปกปิด ต้องมีคำแนะนำแก่เจ้ำหน้ำที่ ว่ำ
จะบริหำรข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงไร และจะจัดกำรอย่ำงไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิด
กำรกระทำผิด

• กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย :
รำกฐำนของกำรเปิดเผยกำรกระทำผิดมำจำกกรอบกฎหมำย มำตรฐำนทำงจริยธรรมรวมทั้งนโยบำย
ขององค์กร ในมำตรฐำนทำงจริยธรรมจะกำหนดพฤติกรรมที่เป็นมำตรฐำนและข้อแนะนำพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติ
และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนกำรกระทำที่เบี่ยงเบนจำกมำตรฐำนด้วย
กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดเพื่อป้องกันกำรละเมิดหลั กคุณธรรม ต้องมีกลไกกำรรำยงำนและกำร
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดภำยใต้กฎหมำยต่ำงๆ นั้นต้องอธิบำยได้ด้วยว่ำจะมีกำรดำเนินกำร
อย่ำงไร และองค์กรต้องแน่ใจว่ำกำรเปิดเผยจะต้องได้รับกำรคุ้มครองพยำนอย่ำงเต็มที่

• องค์กรควรจะทำอย่ำงไร :
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงำนต้องมีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยกำรกระทำผิดจัดช่อ งทำงอำนวย
ควำมสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยกำรกระทำผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของกำรปกป้องผู้เปิดเผยกำรกระทำผิดและกำรคุ้มครองพยำนคือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยกำรกระทำผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่ำจะต้องมีกำรปกป้องคุ้มครองพยำนที่เหมำะสมในทุกกรณี
ปกติกำรรำยงำนหรือเปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ จะใช้กำรรำยงำนตำมกระบวนกำรทำงกำรบริหำร
ซึ่งเป็นช่องทำงปกติ โดยสำมำรถรำยงำนให้กับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ เช่น หัวหน้ำ ผู้อำนวยกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ(เช่น
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภำยนอก กำรรำยงำนหรือ
เปิดเผยกำรประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- กำรประพฤติมิชอบในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
- กำรบริหำรที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- กำรละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือกำรบริกำรที่ไม่เหมำะสม ทำให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน
- กำรกระทำที่เป็น เหตุให้ เป็นอันตรำยต่ออนำมัยสำธำรณะ ควำมปลอดภัย หรืออันตรำยต่อ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนกำรจะแยกต่ำงหำกจำกกระบวนกำรร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีกำรขู่คุกคำม
หรื อกำรดูห มิ่น เหยี ย ดหยำมกัน ในที่ทำงำน องค์กรควรกำหนดกระบวนกำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะและ
ประกำศใช้อย่ำงชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนกำร คือ บุคคลจะทรำบว่ำเมื่อมีควำมจำเป็นต้องรำยงำน/เปิดเผยจะต้องทำ
อย่ำงไร เพื่อให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อกำรเปิดเผยกำร
กระทำผิดในกรอบของหน่วยงำนในทำงปฏิบัติ ตัวอย่ำงเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่ำงเป็นสัญชำติญำณ) ว่ำ
เมื่อเกิดข้อสงสัยว่ำเกิดกำรคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรำยงำนทันทีต่อหัวหน้ำผู้บังคับบัญชำหรือผู้ได้รับมอบหมำย
และผู้บริหำรระดับสูง หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กร
กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดเป็นสิ่งสำคัญ และผู้รับรำยงำนควรให้คำแนะนำผู้เปิดเผยถึงกำรตรวจสอบ
และสิ่งที่หน่วยงำนจะสนับสนุนและคุ้มครอง
๑๖

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถเปิดเผยกำรกระทำผิดใน ๔ กลุ่มคือ
๑) กำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย ปปช.
๒) กำรบริกำรที่ผิดพลำดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือบริหำรโดยมิชอบโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ
ผู้รับจ้ำงจำกรัฐเป็นผลให้งบประมำณถูกใช้สูญเปล่ำ
๔) กำรกระทำของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยกับสำธำรณะหรือ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กำรเปิดเผยกำรกระทำผิดบำงประเภทอำจจะไม่ได้รับกำรคุ้มครอง เช่น กำรเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
กำรเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคำถำมต่อควำมเป็นธรรมของรัฐบำลกำร เปิดเผยนโยบำยของหน่วยงำนหรือกำรเปิดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษทำงวินัย
นโยบำยและกระบวนกำรในกำรเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :
- เนื้อหำในกำรเปิดเผย
- กำรเปิดเผยจะทำได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่ำงไร
- ใครบ้ำงที่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและกำรตรวจสอบกำรเปิดเผย
- กลไกในกำรสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนกำรตรวจสอบ
- บทบำทในกำรบริหำรและควำมรับผิดชอบ

• กำรให้ควำมสำคัญกับกำรรำยงำนและวิธีกำรรำยงำนที่ยืดหยุ่น
มำตรฐำนทำงจริยธรรมต้องกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรคดโกงหรือกำร
ให้บริกำรที่ไม่เป็นธรรมกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรรำยงำนควรยืดหยุ่น เช่น กำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมกำรจริยธรรม ที่สำมำรถไปพบปะหรือรำยงำนได้นอกสถำนที่ หรือรำยงำนต่อองค์กรอิสระ
เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

• กำรผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ
หน่วยงำนต้องรับผิดชอบในทำงปฏิบัติให้กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะได้รับกำรคุ้มครองอย่ ำง
เชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นควำมลับ ปกติหน่วยงำนต้องพัฒนำนโยบำย/กระบวนกำรในกำรให้คำแนะนำ
ต่อผู้บริหำรให้ตระหนักในควำมสำคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยำน และควรมีกำรอบรมพิเศษแก่หัวหน้ำและ
ผู้บังคับบัญชำ

• เบื้องหลังควำมสำเร็จ
ประสิทธิภำพในกำรเปิด เผยกำรกระทำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมกำรยึดถือควำมถูกต้องขององค์กร
องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและควำมรับผิดชอบ รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรป้องกันปรำบปรำมกำรประพฤติมิ
ชอบที่ชัดเจน จะทำให้เกิดบรรยำกำศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจำกกำรเสริมสร้ำงกำรเปิดเผยผลประโย ชน์
สำธำรณะ กำรปกป้องพยำนและภำวะผู้นำต่อควำมสำคัญในกำรเปิดเผยกำรกระทำผิดของเจ้ำหน้ำที่ และผลักดันกำร
เปิดเผยอย่ำงแข็งแกร่ง
กำรปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญมำกหน่วยงำนจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่ำจะให้กำรดูแลอย่ำงเหมำะสม มีกำรบริหำรกระบวนกำรอย่ำงเท่ำเทียมซึ่งจะทำให้เจ้ำหน้ำที่เกิดควำม
เชื่อมั่นและพัฒนำควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำน
• ดัชนีวัดควำมสำเร็จ พิจำรณำได้จำก
๑๗

- มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ำยสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพำะสำหรับกำรสนับสนุนภำยในองค์กรและกำรปกป้องคุ้มครอง
- ให้กำรฝึกอบรมกำรตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
- กำรให้คำปรึกษำแนะนำหรือกำรสนับสนุนทำงจิตใจ/อำรมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สำธำรณะ
- มีเครือข่ำยสนับสนุนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนกำรพบปะ สนทนำกับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ
และหัวหน้ำสำยงำน
•บทบำทสำคัญของกำรบริหำร
ผู้บริหำรระดับล่ำงมีบทบำทสำคัญต่อกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ (Public Information
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดควำมตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคในกำรรำยงำนของผู้เปิดเผย
ผู้อำนวยกำรจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดกำรกับกำรร้องเรียนที่เกี่ยวข้ องกับผลกำรตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงำน บทบำทส ำคัญที่สุดที่ได้จำกกำรวิจัย คือกำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรต่อกำร
รำยงำน
สัมพันธภำพระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ หลังจำกรำยงำนกำรกระทำผิดและภำวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญมำกใน
กำรสร้ำงบรรยำกำศในที่ทำงำน ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถคำดกำรณ์กำรตอบสนองของข้ำรำชกำรและผลที่เกิดขึ้นจำก
กำรตรวจสอบต่ำงๆ
ผู้อำนวยกำรและเจ้ำหน้ำที่ต้องไม่คุกคำมหรือทำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะกลำยเป็นเหยื่อ
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษำควำมเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในกำรเปิดเผย ให้ควำม
เชื่อมั่นว่ำข้อมูลที่ได้จะเป็นควำมลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อกำรลดแรงต่อต้ำน หำกสิ่งที่เปิดเผยบำงส่วนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้ำไปจัดกำรโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยำทำงลบและป้องกันผู้ต่อต้ำนเท่ำที่จะทำได้
บทบำทอื่นๆคือ
- ลดควำมเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทำงที่เหมำะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อจัดกำรกับสิ่งที่จะเกิดจำกกำรเปิดเผย
- พัฒนำโครงสร้ำงผู้นำแก่ลูกน้องที่ทำงำน ขณะมีกำรตรวจสอบ
- ทำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่ำ
ได้รับกำรสนับสนุนและป้องกันพยำนที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยที่เป็นหลักฐำน
- ให้เวลำและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถจัดกำรกับบุคคลที่ต่อต้ำนกำรเปิดเผย และเจ้ำหน้ำที่โดยให้คำปรึกษำแนะนำ
ลูกน้องไม่ให้ทำผิดและตื่นตัวต่อกำรรับรู้ต่อกำรกระทำผิด กำรคดโกงและทุจริตที่อำจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูล
อย่ำงระมัดระวัง ต้องแสดงบทบำทอย่ำงยุติธรรม เป็นกลำง ไม่เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมำไม่ว่ำจะยำก
เพียงไร
ผู้บริหำรต้องทำให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรำยงำนว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง
เป็นควำมลับ เชื่อมั่นในกระบวนกำรเปิดเผยและผลที่เกิดจำกกำรเปิดเผยข้อมูล ที่ได้รับจำกผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสำรที่สมบูรณ์ หำกมีกำรรำยงำนด้วยวำจำจะต้องสรุปรำยละเอียดเป็นเอกสำรผู้บริหำรจะต้องระงับไม่ให้ กำร
กระทำใดๆ ของตนเข้ำไปก้ำวก่ำย มีอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ หรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่ำทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำ
ให้รับรู้ได้ว่ำ มีอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ
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• กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน
จัดโปรแกรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำร เพื่อให้ตระหนักในควำมสำคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทำงบวก
ต่อกำรเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบำยว่ำ ทำไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้ำรำชกำรเปิดเผยกำรกระทำผิด จัด
ให้มีกำรฝึกอบรม/พัฒนำ กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้ำรำชกำร หรือเมื่อข้ำรำชกำร
ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้ำ/ผู้บริหำร รวมทั้งต้องได้รับกำรฝึกอบรมทักษะเฉพำะในกำรรับข้อร้องเรียน กำรรำยงำน
กำรเปิดเผย และจัดกำรกับกำรเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยำน
• เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best- practice target)
- หน่วยงำนควรสร้ำงกลไกในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบำยและ
กระบวนกำรเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มำกเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้ำเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรบริหำรที่ไม่
เป็นธรรมหรือกำรคดโกงและกำรทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดกำรรำยงำนและกำรรับรู้ที่ผิดพลำดให้คำปรึกษำกำร
เปิดเผยพฤติกรรมกำรกระทำผิดที่เหมำะสม และปกป้องกำรต่อต้ำนที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้ำงกำรรำยงำน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ ควรเหมำะสมกับโครงสร้ำงธรรมชำติ
และขนำดขององค์กร
- นโยบำย โครงสร้ำงและกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ต้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรกำรฝึ กอบรมเพื่อให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสมกับผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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บทที่ ๓
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนำรมณ์
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิ บัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
ว่ำ จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล หำก
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจและกำรกระทำ
หน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมทำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนกระทบต่อควำมถูกต้องชอบธรรม
ที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริกำรหรือ
อื่นๆที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้และผลประโยชน์
จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้
ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึงสินค้ำบริโภคควำมบันเทิงกำร
ต้อนรับให้ที่พักกำรเดินทำงอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่ำงสินค้ำบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำนัลบัตรลดรำคำ
สินค้ำหรือบริกำรและเงินเป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ คิดเป็นรำคำไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมำยถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริกำรใดๆที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้อำทิเช่นกำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วน
ตนกำรเข้ำถึงประโยชน์หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอื่นๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
• เรำจะจัดกำรอย่ำงไร
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เรำควรรับหรือไม่
๒) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่
๓) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑. เรำควรรับหรือไม่
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับ
ในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไรก็
ตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ
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๑) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สำมำรถ
เปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน
กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้นสิ่งที่ควรนำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจคือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
ถ้ำท่ำนทำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็นพิเศษเช่น
งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ /อนุญำตต่ำงๆ
ฯลฯ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอื่น
๒) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำร
รับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำร
ประพฤติโดยมิชอบ
ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรูส้ ึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อม
ศรัทธำต่อประชำชน

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบ และ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติ หน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระทำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระทำ
ด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจที่ประชำ
สังคมมีต่อภำครัฐ และทำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคมประกำรสำคัญ สมำชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับกำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่
ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลำที่มีอำชีพรับข้ำรำชกำร
๒.เรำต้องรำยงำนหรือไม่
กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้
๑) ธรรมชำติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำก
คู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมำทำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญำต
หรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ
๒๑

หน่วยงำนควรกำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนกำรที่ช่วยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐสำมำรถจั ดกำรเรื่ องนี้ ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีกำร
ลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร
๒) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆ ทำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและต้องกำร
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรื อกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัว
ท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำ
หน่วยงำนของท่ำนมิได้กำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้
กำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรดำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักกำรกำรกำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้อ งให้องค์กร
เก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภำคผนวก๑)
แนวพิจำรณำในกำรปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ ำ ทำงวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ ำสตร์ เช่ น งำนศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำ
จะมีค่ำรำคำเท่ำใด
ของขวัญหรื อผลประโยชน์ ที่ได้รั บเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้ อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่ต้อง
รำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกั บ รำคำตลำดมี ค่ ำ เกิ น ๓,๐๐๐ บำท ต้ อ งรำยงำน
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้
ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บำท และเจ้ำหน้ำที่
มีควำมจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่
ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ ำหน้ ำที่ของรั ฐผู้ นั้ นเก็บรั กษำของไว้เป็น กรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่ว ยงำนในขณะดำรงตำแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ ที่เพื่อนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย
ฯลฯ
ถ้ำในปีงบประมำณใดๆคุณค่ำรวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท
ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ
ถ้ำในปีงบประมำณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคนต่ำงกลุ่ม
เพื่อเป็ นกำรขอบคุณในกำรให้ บริ กำรที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้ ว มีค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทต้องรำยงำนของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร(ประชำชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ำเสมอบ่อยครั้งอำจทำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในกำร
๒๒

ให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบและคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)
๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่
๑) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท
๒) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำ
ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและส่วนรำชกำร
พิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร
๔. กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
กำรฝ่ ำฝืน นโยบำยว่ำด้วยกำรรั บของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่ ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน
นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง
มีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย
• กำรรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งควำมเสี่ยง
กำรรับ ของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติมี
อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ก่อให้เกิดกำรทำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนต่อภำครัฐ
และต่อข้ำรำชกำร
กุญแจแห่งควำมเสี่ยง ๒ ประกำรที่สำคัญคือ
๑. ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่ำ
ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้ นๆมีค่ำต่ำกว่ำที่ เป็น จริ ง เพื่อหลี กเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระทำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม
๒. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อำจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและก่อให้เกิดควำม
คำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรทำให้เกิดควำมรู้สึกชอบหรือ
อยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพล
ของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนที่กำหนด
ในสถำนกำรณ์เช่น นี้ ผู้รั บจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำร
รับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องทำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร
นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรทำงำนขององค์กรข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ ำที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล ” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำม
รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็น กำรรับสินบน
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กำรแสวงหำเหตุผ ลเพื่อบิดเบือนควำมจริ ง

มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกที่เรำจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โ ดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุ คคลอำจสงสั ยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่ำเป็น
ควำมผิดแต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคน
แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้แม้ว่าฉันจะ
ให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ ำ นต้ อ งระลึ ก อยู่ เ สมอว่ ำ เหตุ ผ ลที่ ท่ ำ นใช้ ก ล่ ำ วอ้ ำ งเช่ น นี้ ไ ม่ ส ำมำรถปกป้ อ งท่ ำ นจำกกำรถู ก
ดำเนินกำรทำงวินัย หำกกำรกระทำของท่ำนเป็นกำรกระทำที่มิชอบ
สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยำกรบุคคลที่ทำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง (HR procurement) ให้เข้ำ
ร่วมสัมมนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้รับรำงวัลมูลค่ำ ๗,๐๐๐ บำท จำกกำรเป็นผูเ้ ข้ำร่วมสัมมนำ
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจำคโดยโรงงำนผลิตสินค้ำที่เป็นคู่ค้ำกับหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ได้
เก็บของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ตนชนะจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรสัมมนำ
ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำร
รำยงำนของรำงวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วม
สัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินใจว่ำ
จะจัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัลชิ้นนี้
เนื่องจำกรำคำของรำงวัลและบทบำทในหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึง
ถูกขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม

โมเดลสำหรับกำรตัดสินใจ
ประเด็นกำรตัดสินใจ
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด
คุณค่ำ
: ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้ำง
อัตลักษณ์
: ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้คืออะไร
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บทสรุป
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจ และจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและหรือ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใด ท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจโดยปรำศจำกอคติท่ำนถูก
คำดหวังไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจำกเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้
แม้ว่ำนโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่ำเป็นของที่ระลึกในโอกำสที่เหมำะสม แต่
อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วยกำรรั บของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม จะ
นำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต และทำลำยชื่อเสียงของท่ำนรวมทั้ง องค์กรของท่ำนเอง
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