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คํานํา
เน่ืองจากปัญหาการทจุรติคอร �รปัชัน่ทีเ่กดิขึน้ ในระบบราชการ

ยคุปัจจบุนัส�วนหน่ึงเกดิจากผลประโยชน �ขดักนัระหว�างผลประโยชน �
ส�วนตวักบัผลประโยชน �ส�วนรวม ในการดาํรงตาํแหน�งของเจ �าหน�าทีร่ฐั
หรอืทีเ่ราเรยีกกนัว�า “ผลประโยชน �ทบัซ �อน” จงึถอืได �ว�าปัญหาการมี
ผลประโยชน �ทบัซ �อนเป็นการทจุรติคอร �รปัชัน่ประเภทหน่ึง เพราะเป็นการ
แสวงหาผลประโยชน �ส�วนบคุคลโดยการละเมิดต�อกฎหมาย หรอืจรยิธรรม
ด�วยการใช �อาํนาจในตาํแหน�งหน�าทีไ่ปแทรกแซงการใช �ดลุพินิจในการ
ตดัสนิใจของเจ �าหน�าทีร่ฐั จนทาํให �เกดิการละทิง้คณุธรรม จรยิธรรมใน
การปฏบิตัหิน�าทีส่าธารณะขาดความเป็นอสิระ ความเป็นกลาง และความ
เป็นธรรมจนส�งผลกระทบต�อประโยชน �สาธารณะของส�วนรวม และทาํให �
ประโยชน �หลกัขององค �กร หน�วยงาน สถาบนัและสงัคมต�องสญูเสยีไป ไม�
ว�าจะเป็นผลประโยชน �ทางการเงนิและทรพัยากรต�างๆ คณุภาพการ
ให�บรกิาร ความเป็นธรรม ในสงัคมรวมถงึคณุค�าอืน่ๆด �วย

องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ในฐานะเป็นผู �ใช �อาํนาจรฐัในการ
ปกครอง และบรหิารจดัการในเขตพืน้ที่

รบัผิดชอบ เป็นหน�วยงานทีม่ีหน�าทีใ่นการให�บรกิารสาธารณะด�านต�างๆ
ซึง่ดาํเนินการแก�ไขปัญหาต�างๆทีเ่กดิขึน้ให �แก�คนในท�องถิน่เป็นองค �กรทีม่ี
ความใกล�ชดิกบัประชาชน และมีความเข �าใจในสภาพและรบัรู �ถงึสาเหตุ
ของปัญหาทีเ่กดิขึน้ภายในท�องถิน่ดกีว�าหน�วยงานราชการส�วนกลาง ใน
การปฏบิตังิานและดาํเนินการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ย�อมอาจ
ส�งผลกระทบต�อชมุชนและประเทศชาติ ซึง่อาจมีสาเหตมุาจากการปฏบิตัิ
หน�าทีห่รอืละเว �นการปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยมิชอบ หรอืได �ใช �อาํนาจในตาํแหน�ง
หน�าทีเ่พื่อแสวงหาผลประโยชน �ทีม่ิควรได �โดยชอบด�วยกฎหมาย รวมทัง้
ปัญหาการทจุรติคอรปัชัน่อนัเป็นปัญหาของสงัคมไทยทีเ่กดิขึน้มาเป็น
เวลานาน ทัง้ในเชงิขนาด และความสลบัซบัซ �อนของปัญหาทจุรติ ซึง่ทาง
คณะรกัษาความสงบแห�งชาติ หรอื คสช. ได �มีคาํสัง่ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรือ่ง
มาตรการป�องกนัและแก�ไขปัญหาการทจุรติประพฤตมิิชอบ โดยทกุส�วน
ราชการและหน�วยงานภาครฐั กําหนดมาตรการหรอืแนวทางแก�ไขปัญหา
การทจุรติประพฤตมิิชอบ โดยมุ�งเน�นการสร �างธรรมาภบิาลในการ
บรหิารงาน และส�งเสรมิการมีส�วนร�วมจากทกุส�วนในการตรวจสอบ เฝ�า
ระวงั เพื่อสกดักัน้เพื่อมิให �เกดิการทจุรติได �

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �ตระหนักถงึความสาํคญั
ในการปฏบิตังิานและการดาํเนินการขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ การ



ปฏบิตัหิน�าทีห่รอืละเว �นการปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยมิชอบ หรอืได �ใช �อาํนาจใน
ตาํแหน�งหน�าทีเ่พื่อแสวงหาผลประโยชน �ทีม่ิควรได �โดยชอบด�วยกฎหมาย
จงึดาํเนินการจดัทาํคู�มือการปฏบิตังิานเพื่อป�องกนัผลประโยชน �ทบัซ �อน
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � โดยมีสาระสาํคญัเกีย่วข �องกบั
ผลประโยชน �ทบัซ �อนทัง้ในส�วนความหมาย รปูแบบ แนวทางการป�องกนั
ผลประโยชน �ทบัซ �อน กลไกการบงัคบัใช � และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร�
ความรู �เกีย่วกบัการปฏบิตังิานให�กบัเจ �าหน�าทีแ่ละผู �ปฏบิตังิานได �รบัทราบ
และนํามายดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานได �อย�างถกูต �อง พร �อมทัง้
หลกีเลีย่งมิให �เกดิการฝ� าฝืนมาตรฐานจรยิธรรมทีก่ําหนดไว � เสรมิสร �าง
จรยิธรรมในหน�วยงานสาํนักงานปลดักระทรวงการคลงั และเผยแพร�
ภาพลกัษณ �ทีด่ขีององค �กรให�เป็นทีย่อมรบัของสงัคม อนัจะนําพา
หน�วยงานไปสู�ความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค �ทีก่ําหนดไว �และก�อให �เกดิ
ประโยชน �สงูสดุต�อประเทศชาตติ�อไป

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

สารบญั

หน�า

๑. เกริน่นํา ๑

๒. ค�านิยมหลกั ๑๒ ประการ
๑

๓. หลกัธรรมาภบิาล
๒

๔. หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
๒

๕. ประมวลจรยิธรรมองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
๓

๖. ข�อบงัคบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �
๔ ว�าด �วยจรรยาข�าราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

๗. มาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม พนักงานส�วนตาํบลและพนักงาน



จ�าง ๕ ขององค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท �

๘. ประกาศเจตนารมณ �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เป็น
หน�วยงานในการต�อต �าน ๖ การทจุรติคอรปัชัน่

๙. ความหมายผลประโยชน �ทบัซ �อน
๗

๑๐. บทที่ ๑ การบรหิารจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
๑๑

- นิยามศพัท �และแนวคดิสาํคญั

- หลกั ๔ ประการสาํหรบัการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน

- แนวทางการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน

๑๑. บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ
๑๘

- การเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ

๑๒. บทที่ ๓ การให�-การรบัของขวญัและผลประโยชน �
๒๓

- แนวพิจารณาในทางปฏบิตัิ

๑๓. แนวทางการปฏบิตัหิน�าที่ เพื่อป�องกนัมิให �เกดิการฝ� าฝืน
บทบญัญตัิ พ.ร.บ.ประกอบรฐัธรรมนูญ ๒๙

ว�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
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เกริน่นํา

การมีผลประโยชน �ทบัซ �อน ถอืเป็นการทจุรติคอร �รปัชัน่
ประเภทหน่ึง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน �ส�วนบคุคลโดยการละเมิดต�อ
กฎหมาย หรอืจรยิธรรม ด�วยการใช �อาํนาจในตาํแหน�งหน�าทีไ่ปแทรกแซง
การใช �ดลุพินิจในกระบวนการตดัสนิใจชองเจ �าหน�าทีข่องรฐั จนทาํให �เกดิ
การละทิง้คณุธรรมในการปฏบิตัหิน�าทีส่าธารณะ ขาดความเป็นอสิระ
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส�งผลกระทบต�อประโยชน �
สาธารณะของส�วนรวม และทาํให �ผลประโยชน �หลกัขององค �กร หน�วยงาน
สถาบนัและสงัคมต�องสญูเสยีไป โดยผลประโยชน �สญูเสยีไปอาจอยู�ใน
รปูของผลประโยชน �ทางการเงนิ คณุภาพให�บรกิาร ความเป็นธรรมใน
สงัคม รวมถงึคณุค�าอืน่ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้แต�ระดบัองค �กร
จนถงึระดบัสงัคม ตวัอย�างเช�น การทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัเรยีกรบัเงนิหรอื
ผลประโยชน �อืน่ใดจากผู �ประกอบการ เพื่อแลกเปลีย่นกบัการอนุมตัิ การ
ออกใบอนุญาตประกอบกจิการใด ๆ หรอืแลกเปลีย่นกบัการ ละเว �น
การยกเว �น หรอืการจดัการประมลูทรพัย �สนิของรฐัเพื่อประโยชน �ของ
เจ �าหน�าทีข่องรฐั และพวกพ�อง ฯลฯ เป็นต �น

อย�างไรก็ตาม ท�ามกลางผู �จงใจกระทาํความผิดยงัพบผู �กระทาํ
ความผิดโดยไม�เจตนา หรอืไม�มีความรู �ในเรือ่งดงักล�าวอกีเป็นจาํนวนมาก
จนนําไปสู�การถกูกล�าวหาร �องเรยีนเรือ่งการทจุรติหรอืถกูลงโทษทางอาญา

ผลประโยชน �ทบัซ �อน หรอืความขดัแย �งกนัระหว�าง
ผลประโยชน �ส�วนตนและผลประโยชน �ส�วนรวม (Conflic of interest : COI)
เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจบุนัทีเ่ป็นบ�อเกดิของ
ปัญหาการทจุรติประพฤตมิิชอบในระดบัทีร่นุแรงขึน้ และยงัสะท�อน
ปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็นอปุสรรคต�อการพฒันาประเทศ

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �ตระหนักถงึความสาํคญั
การมีผลประโยชน �ทบัซ �อนในการปฏบิตัริาชการ จงึได �นํานโยบายของ
รฐับาลมาใช �เป็นแนวทางในการดาํเนินงานดงันี้

ค�านิยมหลกั ๑๒ ประการ
  การสร �างค�านิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของคณะรกัษา
ความสงบแห�งชาติ (คสช.)เพื่อสร �างสรรค �ประเทศไทยให�เข �มแข็ง โดย
ต�องสร �างคนในชาติ ให �มีค�านิยมไทย ๑๒ ประการ

๑. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ �
๒. ซือ่สตัย �เสยีสละ อดทน
๓. กตญั�ตู�อพ�อแม� ผู �ปกครอง ครบูาอาจารย �
๔. ใฝ�หาความรู � หมัน่ศกึษาเล�าเรยีนทัง้ทางตรงและทางอ �อม



๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย
๖. มีศลีธรรม รกัษาความสตัย �
๗. เข �าใจเรยีนรู �การเป็นประชาธปิไตย
๘. มีระเบยีบ วนัิย เคารพกฎหมาย ผู �น�อยรู �จกัการเคารพผู �ใหญ�
๙. มีสตริู �ตวั รู �คดิ รู �ทาํ
๑๐. รู �จกัดาํรงตนอยู�โดยใช�หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
๑๑. มีความเข �มแข็งทัง้ร�างกายและจติใจ ไม�ยอมแพ�ต�อ
อาํนาจฝ� ายตํา่

๑๒. คาํนึงถงึผลประโยชน �ของส�วนรวมมากกว�าผลประโยชน �
ส�วนตน
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หลกัธรรมาภบิาล

“หลกัธรรมาภบิาล” หรอือาจเรยีกได �ว�า “การบรหิารกจิการ
บ �านเมืองทีด่ี หลกัธรรมรฐั และบรรษัทภบิาล ฯลฯ” ซึง่เรารู �จกักนัในนาม
“Good Governance” ทีห่มายถงึการปกครองทีเ่ป็นธรรม นัน้ไม�ใช�
แนวความคดิใหม�ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม แต�เป็นการสะสมความรู �ทีเ่ป็น
วฒันธรรมในการอยู�ร�วมกนัเป็นสงัคมของมวลมนุษย �เป็นพนัๆปี ซึง่เป็น
หลกัการเพื่อการอยู�ร�วมกนัในบ�านเมืองและสงัคมอย�างมีความสงบสขุ
สามารถประสานประโยชน �และคลีค่ลายปัญหาข�อขดัแย �งโดยสนัตวิธิแีละ
พฒันาสงัคมให�มีความยัง่ยนื
องค �ประกอบของหลกัธรรมาภบิาล

หลกัธรรมาภบิาลมีองค �ประกอบทีส่าํคญั ๖ ประการดงันี้
๑. หลกันิตธิรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบยีบข�อบงัคบั

และกตกิาต�างๆ ให�ทนัสมยัและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคม
และสมาชกิ โดยมีการยนิยอมพร�อมใจและถอืปฏบิตัริ�วมกนัอย�างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม

๒. หลกัคณุธรรม คอื การยดึถอืและเชือ่มัน่ในความถกูต �องดี
งาม โดยการรณรงค �เพื่อสร �างค�านิยมทีด่งีามให�ผู �ปฏบิตังิานในองค �การ
หรอืสมาชกิของสงัคมถอืปฏบิตัิ ได �แก� ความซือ่สตัย �สจุรติ ความเสยีสละ
ความอดทนขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบยีบวนัิย เป็นต �น

๓. หลกัความโปร�งใส คอื การทาํให �สงัคมไทยเป็นสงัคมที่
เปิดเผยข�อมลูข�าวสารอย�างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถกู
ต �องได � โดยการปรบัปรงุระบบและกลไกการทาํงานขององค �กรให�มีความ
โปร�งใส มีการเปิดเผยข�อมลูข�าวสารหรอืเปิดให�ประชาชนสามารถเข �าถงึ
ข �อมลูข�าวสารได �สะดวกตลอดจนมีระบบหรอืกระบวนการตรวจสอบและ



ประเมินผลทีม่ีประสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นการสร �างความไว �วางใจซึง่กนัและกนั
และช�วยให�การทาํงานของภาครฐัและภาคเอกชนปลอดจากการทจุรติ
คอรปัชัน่

๔. หลกัความมีส�วนร�วม คอื การทาํให �สงัคมไทยเป็นสงัคมที่
ประชาชนมีส�วนร�วมรบัรู � และร�วมเสนอความเห็นในการตดัสนิใจสาํคญัๆ
ของสงัคม โดยเปิดโอกาสให�ประชาชนมีช�องทางในการเข �ามามีส�วนร�วม
ได �แก� การแจ �งความเห็น การไต�สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ �การ
แสดงประชามตหิรอือืน่ๆ และขจดัการผกูขาดทัง้โดยภาครฐัหรอืโดยภาค
ธรุกจิเอกชน ซึง่จะช�วยให�เกดิความสามคัคแีละความร�วมมือกนัระหว�าง
ภาครฐัและภาคธรุกจิเอกชน

๕. หลกัความรบัผิดชอบ ผู �บรหิาร พนักงานและลกูจ �างต �อง
ตัง้ใจปฏบิตัภิารกจิตามหน�าทีอ่ย�างดยีิง่ โดยมุ�งให �บรกิารแก�ผู �มารบับรกิาร
เพื่ออาํนวยความสะดวกต�างๆ มีความรบัผิดชอบต�อความบกพร�องใน
หน�าทีก่ารงานทีต่นรบัผิดชอบอยู� และพร�อมทีจ่ะปรบัปรงุแก �ไขได �ทนัท�วงที

๖. หลกัความคุ �มค�า ผู �บรหิารต �องตระหนักว�ามีทรพัยากร
ค�อนข�างจาํกดั ดงันัน้ในการบรหิารจดัการจาํเป็นจะต�องยดึหลกัความ
ประหยดัและความคุ �มค�า ซึง่จาํเป็นจะต �องตัง้จดุมุ�งหมายไปทีผู่ �รบับรกิาร
หรอืประชาชนด�วย
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง
   “เศรษฐกจิพอเพียง” เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระ
เจ �าอยู�หวัทรงมีพระราชดาํรสัชีแ้นะแนวทางการดาํเนินชวีติแก� พสกนิกร
ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า ๒๕ ปี ตัง้แต�ก�อนวกิฤตกิารณ �ทางเศรษฐกจิ
และเมื่อภายหลงัได �ทรงเน�นยํา้แนวทางการแก�ไขเพื่อให �รอดพ�น และ
สามารถดาํรงอยู�ได �อย�างมัน่คงและยัง่ยนืภายใต�กระแสโลกาภวิตัน � และ
ความเปลีย่นแปลงต�าง ๆ

ความพอประมาณ  หมายถงึ  ความพอดทีีไ่ม�น�อยเกนิไปและไม�
มากเกนิ   โดยไม�เบยีดเบยีนตนเองและผู �อืน่ เช�น การผลติและการบรโิภค
ทีอ่ยู�ในระดบัพอประมาณ
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          ความมีเหตผุล    หมายถงึ  การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบั
ของความพอเพียงนัน้  จะต�องเป็นไปอย�างมีเหตผุล โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัทีเ่กีย่วข �อง ตลอดจนคาํนึงถงึผลทีค่าดว�าจะเกดิขึน้จากการกระทาํ
นัน้ ๆ อย�างรอบคอบ
          การมีภมูิคุ �มกนัทีด่ใีนตวั  หมายถงึ การเตรยีมตวัให �พร �อม
รบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงด�านต�าง ๆ ทีค่าดว�าจะเกดิขึน้ใน
อนาคตทัง้ใกล �และไกล



เงือ่นไข
               การตดัสนิใจและการดาํเนินกจิกรรมต�าง ๆ ให�อยู�ในระดบั
พอเพียง ต �องอาศยั ทัง้ความรู �และคณุธรรมเป็นพืน้ฐาน
            เงือ่นไขความรู �   ประกอบด�วย  ความรู �เกีย่วกบัวชิาการต�างๆ ที่
เกีย่วข �อง อย�างรอบด�าน  ความรอบคอบทีจ่ะนําความรู �เหล�านัน้มาพิจารณา
  ให�เชือ่มโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตัิ

เงือ่นไขคณุธรรม  ทีจ่ะต �องเสรมิสร �าง ประกอบด�วยมีความ
ตระหนัก ในคณุธรรม   มีความซือ่สตัย �สจุรติ และมีความอดทน  มีความ
เพียร  ใช �สติ ปัญญาในการ ดาํเนินชวีติ

ประมวลจรยิธรรมขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึได �กําหนด
มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค�านิยมหลกั ดงัเช�น

๑. ประมวลจรยิธรรมของข�าราชการการเมืองท �องถิน่ฝ� าย
บรหิาร องค �การบรหิารส�วนตาํบล มจุลนิท �พ.ศ. ๒๕๕๓

ข�อ ๕ ข�าราชการการเมืองท �องถิน่ มีหน�าทีด่าํเนินการให�
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรกัษาประโยชน �ส�วนรวม เป็นกลางทางการเมือง
อาํนวยความสะดวกและให�บรกิารประชาชนตามหลกัธรรมมาภบิาล โดย
จะต�องยดึมัน่ในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นค�านิยมหลกั ๙ ประการ ดงันี้

๑) ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม
๒) การมีจติสาํนึกทีด่ี ซือ่สตัย �และรบัผิดชอบ
๓) การยดึถอืประโยชน �ของประเทศชาตเิหนือกว�า
ประโยชน �ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน �ทบัซ �อน
๔) การยนืหยดัทาํในสิง่ทีถ่กูต �อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย
๕) การให�บรกิารแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั
และไม�เลอืกปฏบิตัิ
๖) การให�ข �อมลูข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถกูต �อง
และไม�บดิเบอืนข�อเท็จจรงิ
๗) การมุ�งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ
โปร�งใส และตรวจสอบได�
๘) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ �
ทรงเป็นประมขุ
๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององค �การ

๒. ประมวลจรยิธรรมของข�าราชการการเมืองท �องถิน่ฝ� ายสภา
ท�องถิน่ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๕๓

ข�อ ๕ ข�าราชการการเมืองท �องถิน่มีหน�าทีด่าํเนินการให�เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรกัษาประโยชน �ส�วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อาํนวย
ความสะดวกและให�บรกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล โดยจะต�อง
ยดึมัน่ในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นค�านิยมหลกั ๙ ประการ ดงันี้

๑) ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม



๒) การมีจติสาํนึกทีด่ี ซือ่สตัย �และรบัผิดชอบ
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๓) การยดึถอืประโยชน �ของประเทศชาตเิหนือกว�า
ประโยชน �ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน �ทบัซ �อน
๔) การยนืหยดัทาํในสิง่ทีถ่กูต �อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย
๕) การให�บรกิารแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั
และไม�เลอืกปฏบิตัิ
๖) การให�ข �อมลูข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถกูต �อง
และไม�บดิเบอืนข�อเท็จจรงิ
๗) การมุ�งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ
โปร�งใส และตรวจสอบได�
๘) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ �
ทรงเป็นประมขุ
๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององค �การ

๓. ประมวลจรยิธรรมของข�าราชการ องค �การบรหิารส�วนตาํบล
มจุลนิท � พ.ศ. ๒๕๕๓

ข�อ ๓ ข�าราชการขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ทกุคน
มีหน�าทีด่าํเนินการให�เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรกัษาประโยชน �ส�วนรวม
เป็นกลางทางการเมือง อาํนวยความสะดวกและให�บรกิารแก�ประชาชน
ตามหลกัธรรมาภบิาล โดยจะต�องยดึมัน่ในค�านิยมหลกั ๑o ประการดงันี้

๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษัตรยิ �
ทรงเป็นประมขุ

๒) ยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม
๓) การมีจติสาํนึกทีด่ี ซือ่สตัย �และรบัผิดชอบ
๔) การยดึถอืประโยชน �ของประเทศชาตเิหนือกว�า
ประโยชน �ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน �ทบัซ �อน
๕) การยนืหยดัทาํในสิง่ทีถ่กูต �อง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย
๖) การให�บรกิารแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั
และไม�เลอืกปฏบิตัิ
๗) การให�ข �อมลูข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถกูต �อง
และไม�บดิเบอืนข�อเท็จจรงิ
๘) การมุ�งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ
โปร�งใส และตรวจสอบได�
๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององค �กร
๑o) การสร �างจติสาํนึกให�ประชาชนในท�องถิน่ประพฤตติน
เป็นพลเมืองทีด่ี ร�วมกนั พฒันาชมุชนให�น�าอยู�คู�คณุธรรม



และดแูลสภาพสิง่แวดล�อมให�สอดคล�องรฐัธรรมนูญฉบบั
ปัจจบุนั

ข �อบงัคบัองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ว�าด �วยจรรยาข�าราชการ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ในฐานะเป็นองค �กรที่
ใกล �ชดิกบัประชาชนมากทีส่ดุโดยมีหน�าทีใ่นการจดัทาํแผนพฒันาท�องถิน่
การดาํเนินการด�านการเงนิ การคลงังบประมาณการพสัดกุารจดัเก็บรายได�
การพฒันาระบบข�อมลูสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานพฒันาโครงสร �าง
พืน้ฐานของชมุชนวางมาตรฐานการดาํเนินงานจดัการบรกิารสาธารณะ
การศกึษาของท�องถิน่การบรหิารงานบคุคลและพฒันาบคุลากรรวมทัง้
ส�งเสรมิให �ประชาชนได�มีส�วนร�วมในการบรหิารงานและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานขององค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ฉะนัน้เพื่อเป็นการสร �าง
จติสาํนึกของข�าราชการให�สามารถปฏบิตัหิน�าทีอ่ย�างมีประสทิธภิาพ
ประสทิธผิลมีความโปร�งใสและเป็นธรรมจงึสมควรให�มีข �อบงัคบัว�าด �วย
จรรยาข�าราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึได �กําหนดข�อบงัคบั
จรรยาข�าราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานในการประพฤตปิฏบิตัตินของข�าราชการลกูจ �างและพนักงาน
จ �างให �มีความรบัผิดชอบในการปฏบิตัหิน�าทีด่ �วยความเป็นธรรมธาํรงไว �ซึง่
ศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูิของข �าราชการอนัจะทาํให �ได �รบัการยอมรบัเชือ่ถอื
และศรทัธาจากประชาชนทัว่ไปไว �ดงันี้
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ข�อ ๑ ความซือ่สตัย �และรบัผิดชอบ
๑.๑ ปฏบิตัหิน�าทีด่ �วยความซือ่สตัย �สจุรติ
๑.๒ ใช�ทรพัยากรขององค �กรอย�างประหยดัและโปร�งใสเพื่อให �

เกดิประโยชน �สงูสดุแก�ราชการ
๑.๓ ปฏบิตัหิน�าทีอ่ย�างเต็มกําลงัความรู �ความสามารถโดย

คาํนึงถงึประโยชน �ของทางราชการเป็นสาํคญั
๑.๔ รบัผิดชอบต�อผลการกระทาํของตนเองและมุ�งมัน่แก �ไขเมื่อ

เกดิข �อผิดพลาด
ข�อ ๒ การมีจติสาํนึกมุ�งบรกิารและให�คาํปรกึษา
๒.๑ ให�บรกิารแก�ส�วนราชการองค �กรปกครองส�วนท�องถิน่และ

ประชาชนอย�างเท�าเทยีมกนัด �วยความเต็มใจ
๒.๒ ให�คาํปรกึษาแนะนําแก�องค �กรปกครองส�วนท�องถิน่ได �

อย�างถกูต �องรวดเร็วและครบถ�วน



ข�อ ๓ การมุ�งผลสมัฤทธิข์องงาน
๓.๑ ปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยมุ�งประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงาน

เพื่อให �เกดิผลดแีละเป็นประโยชน �ต�อส�วนรวม
๓.๒ ขยนัอทุศิตนและมุ�งมัน่ในการปฏบิตัหิน�าทีใ่ห �สาํเร็จตาม

เป�าหมาย
๓.๓ ปฏบิตัหิน�าทีด่ �วยความสามคัคมีีน้ําใจเพื่อให �บรรลภุารกจิ

ของหน�วยงาน
๓.๔ พฒันาตนเองอย�างต�อเน่ือง
ข �อ ๔ การปฏบิตัหิน�าทีอ่ย�างเป็นธรรม
๔.๑ ตดัสนิใจบนหลกัการข�อเท็จจรงิเหตผุลเพื่อความยตุธิรรม
๔.๒ ไม�มีอคตใินการปฏบิตัหิน�าที่
ข �อ ๕ การดาํรงชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดาํรงชวีติอย�างมีเป�าหมายพร�อมทีจ่ะเผชญิ

ต�อการเปลีย่นแปลง
๕.๒ ใช�จ�ายอย�างคุ �มค�ามีเหตผุลและไม�ฟุ� มเฟือยเกนิฐานะของ

ตนเอง
๕.๓ ปฏบิตัติามหลกัศาสนารู �จกัพึ่งตนเองและลดละเลกิ

อบายมขุ
ข �อ ๖ การยดึมัน่และยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต �อง
๖.๑ ยดึมัน่ในผลประโยชน �ส�วนรวมเหนือผลประโยชน �ส�วนตน
๖.๒ กล�าหาญและยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต �อง
๖.๓ ปฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อเป็นแบบอย�างที่

ดแีก�เพื่อนข �าราชการ
ข�อ ๗ ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได�
๗.๑ เปิดเผยข�อมลูข�าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พร�อมรบัการตรวจสอบและรบัผิดชอบต�อผลของการ

ตรวจสอบ

มาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม พนักงานส�วนตาํบลและพนักงานจ �าง
ขององค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �

อนุสนธสิญัญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน
บคุคลส�วนท�องถิน่ (ก.ถ.) ได �กําหนดมาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรมของ
ข�าราชการ พนักงานส�วนตาํบล และพนักงานจ �างขององค �กรปกครองส�วน
ท�องถิน่ ซึง่ได �ประมวลขึน้จากข�อเสนอแนะของผู �บรหิารท�องถิน่ สมาชกิ
สภาท�องถิน่ ข �าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่ โดยมีวตัถปุระสงค �เพื่อ
ใช �เป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัใิห �ข �าราชการหรอืพนักงานส�วนท�องถิน่
โดยทัว่ไปใช �ยดึถอืปฏบิตัเิป็นเครือ่งกํากบัความประพฤติ ดงันี้
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๑.พึงดาํรงตนให�ตัง้มัน่อยู�ในศลีธรรม ปฏบิตัหิน�าทีด่ �วยความ
ซือ่สตัย �สจุรติ เสยีสละ และมีความรบัผิดชอบ

๒.พึงปฏบิตัหิน�าทีอ่ย�างเปิดเผย โปร�งใส พร�อมให�ตรวจสอบ
๓.พึงให �บรกิารด �วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยั
ไมตรี โดยยดึประโยชน �ของประชาชนเป็นหลกั

๔.พึงปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยยดึผลสมัฤทธิข์องงานอย�างคุ �มค�า
๕.พึงพฒันาทกัษะ ความรู � ความสามารถ และตนเองให�
ทนัสมยัอยู�เสมอ

๖.พึงมีจรรยาบรรณต�อตนเอง
๗.พึงมีจรรยาบรรณต�อหน�วยงาน
๘.พึงมีจรรยาบรรณต�อผู �บงัคบับญัชา ผู �อยู�ใต �บงัคบับญัชา
และผู �ร�วมงาน

๙.พึงมีจรรยาบรรณต�อประชาชนและสงัคม

ประกาศเจตนารมณ �องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เป็นหน�วยงานใน
การต�อต �านการทจุรติคอรปัชัน่

เน่ืองด �วยองค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � เป็นหน�วยงานที่
รบัใช �และให�บรกิารประชาชนอย�างใกล�ชดิ ซึง่ในการดาํเนินงานของ
องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท �ได �คาํนึงถงึความต�องการและประโยชน �
สงูสดุของประชาชนเป็นหลกั

องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � ได �เล็งเห็นความสาํคญัของ
ปัญหาทจุรติคอรปัชัน่ซึง่เป็นปัญหาทีท่าํให �เกดิผลกระทบและความ
เสยีหายต�อพี่น�องประชาชนทัง้ทางอ �อมและทางตรง ทาํให �ผลประโยชน �
ไม�ตกถงึมือประชาชนอย�างแท�จรงิ องค �การบรหิารส�วนตาํบลมจุลนิท � จงึมี
เจตนารมณ �ร�วมกนัในการดาํเนินงานให�เกดิความโปร�งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได�เพื่อให �องค �กรเป็นหน�วยงานในการต�านการทจุรติ
คอรปัชัน่ โดยให�เจ �าหน�าทีท่กุคนถอืปฏบิตัิ ดงันี้

๑. ไม�ยกัยอก เบยีดบงัเวลา และทรพัย �สนิราชการ
๒. ไม�เรยีก ไม�รบั ไม�เสนอสิง่ใดเพื่อประโยชน �มิชอบ
๓. ไม�ใช �อาํนาจหน�าทีเ่พื่อประโยชน �ตนหรอืพวกพ�อง
๔. ปฏบิตัหิน�าทีด่ �วยความโปร�งใส เสมอภาค
๕. กล�ายนืหยดัในสิง่ทีถ่กูต �อง
๖. เปิดเผยต�อสาธารณะเมื่อพบเหตคุอร �รปัชัน่
๗. ร�วมปกป�อง คุ �มครอง ผู �ต�อต �านคอร �รปัชัน่
๘.พร�อมรบัการตรวจสอบจากทกุภาคส�วน

ในคู�มือเล�มนี้ จะสะท�อนหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นสากลพร�อม



ข�อเสนอแนะทางการประยกุต �ใช �เพื่อการป�องกนัเรือ่งผลประโยชน �ทบัซ �อน
โดยมีสาระสาํคญัเป็นเป็น ๓ บท ได�แก�

๑. บทที่ ๑ การบรหิารจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
๒. บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให�– รบัของขวญัและประโยชน �อืน่ใด
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ความหมายผลประโยชน �ทบัซ �อน

๑. ความหมายผลประโยชน �ทบัซ �อน

คาํว�า “Conflict of Interest” เป็นภาษาต�างประเทศซึง่มีการกล�าว
ถงึอย�างกว �างขวางในรอบหลายปี
ทีผ่�านมา โดยเฉพาะในช�วงระยะเวลาทีป่ระเทศไทยกําลงัเผชญิกบัปัญหา
การทจุรติคอร �รปัชัน่ ของผู �ดาํรงตาํแหน�งทางการเมือง หรอืผู �ดาํรงตาํแหน�ง
ระดบัสงูในองค �กรต�างๆ ซึง่ส�งผลกระทบต�อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
ของประเทศ รวมทัง้ได �สร �างความเสยีหายให�กบัประชาชนโดยส�วนรวม ทาํให �
บรรดานักวชิาการและผู �คนในสงัคมไทยต�างได �ให �คาํจาํกดัความ หรอื
ความหมายของคาํว�า “Conflict of Interest” ไว �แตกต�างกนัออกไป ดงันี้

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธบิาย
ความหมายไว �ว�า ผลประโยชน � ทับซ �อน (Conflict of Interest) คอื
ภาวะทีบ่คุคลซึง่อยู�ในสถานะทีต่ �องได �รบัความเชือ่ถอื เช�น นักการเมือง ผู �ให �
นโยบาย หรอืผู �อาํนวยการบรหิารของบรษัิท มีผลประโยชน �หรอืความ
ต�องการทัง้ในทางอาชพีในบางครัง้รวมถงึเรือ่งส�วนตวั ทีข่ดัแย �งกนั ความ
ต�องการทีข่ดัแย �งกนันี้ทาํให �เกดิความลาํบากในการทาํหน�าทีอ่ย�างยตุธิรรม
แม�ว�าจะไม�มีหลกัฐานเกีย่วกบัการกระทาํทีไ่ม�เหมาะสม ผลประโยชน �ทบัซ �อน
อาจจะทาํให �เกดิภาพทีท่าํให �ความน�าเชือ่ถอืของบคุคลนัน้ ในการกระทาํที่
เป็นกลางลดลง

ดร. วทิยากร เชยีงกลู ได �ให �ความหมายของคาํว�า ผลประโยชน �ทบั
ซ �อน หมายถงึ ผลประโยชน �ทีท่บัซ �อนกนัระหว�างผลประโยชน �ส�วนตวัและ
ผลประโยชน �ส�วนรวมของผู �มีอาํนาจหน�าทีท่ีต่ �องตดัสนิใจทาํงานเพื่อส�วนรวม
ไม�ว�าเป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐั เจ �าหน�าทีข่ององค �กรภาคธรุกจิ เอกชน และ
เจ �าหน�าทีภ่าคประชาสงัคม (Civil Society)

ผาสกุ พงศ �ไพจติร ได �อธบิายความหมายของ ผลประโยชน �ทบัซ �อน 



หมายถงึ การทบัซ �อนของผลประโยชน �ของบคุคลทีม่ี 2 สถานะ หรอืมากกว�า
ในเวลาเดยีวกนั คอื ตาํแหน�งสาธารณะและตาํแหน�งในบรษัิทเอกชน ซึง่
บคุคลดงักล�าวอาจมีความโน�มเอยีงใช �อาํนาจและตาํแหน�งสาธารณะหา
ผลประโยชน �ส�วนตวัหรอืแสวงหาประโยชน �ให �แก�กลุ�มพวกพ�องของตนเองทัง้
ทางตรงและทางอ �อมได �อย�างง�ายดาย เช�น กรณีของนายกรฐัมนตรี หรอื
รฐัมนตรมีีหุ �น หรอืครอบครวัใกล �ชดิเป็นเจ �าของกจิการ ซึง่ได �รบัสมัปทานหรอื
อยู�ในฐานะจะได �รบัสมัปทานธรุกจิจากรฐั ขณะเดยีวกนัก็อยู�ในตาํแหน�ง
สาธารณะทีเ่ป็นผู �มีอาํนาจอนุมตักิารให�สมัปทานธรุกจิดงักล�าวด �วย ตวัอย�าง
ทีพ่บ คอื การได �ชนะประมลูโครงการก�อสร �างขนาดใหญ�จากภาครฐัเพราะผู �
ชนะประมลูมีพรรคพวกเป็นนักการเมือง หรอืบรษัิททีช่นะประมลูมีนักการเมือง
ร�วมหุ �นอยู�เป็นหุ �นลม การชนะประมลูดงักล�าวด �วยอทิธพิลทางการเมืองจะ
ส�งผลให�บริษัทผู �ชนะประมูลสามารถหากําไรเกนิควรได � การคอร �รปัชัน่ใน
โครงการขนาดใหญ�ภาครฐัได �กลายเป็นแหล�งหารายได�จากการคอร �รปัชัน่ ที่
สาํคญัของนักการเมืองและข�าราชการทีเ่กีย่วข �อง

Dr. Michael McDonald นักวชิาการด �านจรยิธรรม แห�ง
มหาวทิยาลยั British Columbia และผู �อาํนวยการ Centre for Applied Ethics 
ได �ให �คาํนิยามของคาํว�า Conflict of Interest หมายถงึ สถานการณ �ทีบ่คุคล
เช�น เจ �าหน�าทีร่ฐั ลกูจ �าง หรอื นักวชิาชพี มีผลประโยชน �ส�วนตวัหรอืส�วน
บคุคลมากพอจนเห็นได �ว�ากระทบต�อการปฏบิตัหิน�าทีอ่ย�างตรงไปตรงมา
(ภาวะวสิยัหรอืเป็นกลาง) โดยมีองค �ประกอบทีส่าํคญั ๓ ประการ คอื

องค �ประกอบประการแรก คอื ผลประโยชน �ส�วนตวั (Private
interest) หรอืผลประโยชน �ส�วนบคุคล (Personal interest) ซึง่ผลประโยชน �
นี้อาจเป็นตวัเงนิหรอืทรพัย �สนิอืน่ๆ รวมถงึผลประโยชน �ในรปูแบบอืน่ๆทีท่าํให �
ผู �ได �รบัพึงพอใจ ส�วนนี้โดยตวัมนัเองแล �วไม�เสยีหายอะไรเพราะใครๆ ก็
แสวงหาผลประโยชน �ส�วนตนกนัทัง้นัน้ เช�น การหางานใหม�ทีม่ีรายได �ทีด่กีว�า
เก�า แต�ปัญหาจะเกดิขึน้ก็ต�อเมื่อผลประโยชน �นี้ไปแย�งกบัผลประโยชน �ส�วนรวม

-๘-
องค �ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน�าที่โดยใช�สถานะและ

ขอบเขตอาํนาจหน�าที่ของเจ �าหน�าที่หรือเจ �าพนักงานของรฐัโดยขาดหลกั
จรยิธรรมพืน้ฐานในวชิาชพีตน ทัง้นี้เพราะอาํนาจหน�าทีท่ีม่ีอยู�เกดิจากการมี
ตาํแหน�ง หรอืการเป็นเจ �าหน�าทีห่รอืเจ �าพนักงานตามกฎหมาย

องค �ประกอบสดุท�าย คอื เมื่อผลประโยชน �ทีข่ดัแย �งนัน้ไป
แทรกแซงการตดัสนิใจ หรอืการใช �วจิารณญาณในทางใดทางหน่ึงเพื่อ
ผลประโยชน �ส�วนตวั

จงึเห็นได �ว�าจากนิยามศพัท �ของนักวชิาการข�างต �นสามารถสรปุ
ความหมายของผลประโยชน �ทบัซ �อน (Conflict of Interest) คอื
ผลประโยชน �ส�วนตวัของเจ �าหน�าทีร่ฐัไปขดัแย �งกบัผลประโยชน �ส�วนรวมแล�ว



ต�องเลอืกเอาอย�างใดอย�างหน่ึง ซึง่ทาํให �ตดัสนิใจได �ยากในอนัทีจ่ะปฏบิตัิ
หน�าทีใ่ห �เกดิความเป็นธรรมและปราศจากอคติ

2. รปูแบบของผลประโยชน �ทบัซ �อน แบ�งออกเป็น 7 รปูแบบ ได�แก�
1. การรบัผลประโยชน �ต�างๆ (Accepting benefits) คอืการรบั

สนิบน หรอืรบัของขวญัหรอืผลประโยชน �ในรปูแบบอืน่ๆ ทีไ่ม�เหมาะสมและมี
ผลต�อการปฏบิตังิานของเจ �าหน�าที่ เช�น หน�วยงานราชการรบัเงนิบรจิาค
สร �างสาํนักงานจากนักธรุกจิหรอืบรษัิทธรุกจิทีเ่ป็นคู�สญัญากบัหน�วยงาน การ

ใช �งบประมาณ ของรฐัเพือ่จดัซือ้จดัจ �างแล �วเจ �าหน�าทีไ่ด �รบัของแถมหรอื
ผลประโยชน �อืน่ตอบแทน 

-๙-
2. การทาํธรุกจิกบัตวัเอง (Self-dealing) หรอืเป็นคู�สญัญา

(Contracts) หมายถงึ สถานการณ �ทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัมีส�วนได �เสยีในสญัญา
ทีท่าํกบัหน�วยงานทีต่นสงักดั เช�น การใช �ตาํแหน�งหน�าทีท่ีท่าํให �หน�วยงานทาํ



สญัญาซือ้สนิค �าจากบรษัิทของตนเองหรอืจ �างบรษัิทของตนเองเป็นทีป่รกึษา
หรอืซือ้ทีด่นิ ของตนเองในการจดัสร �างสาํนักงาน 

3. การทาํงานหลงัจากออกจากตาํแหน�งสาธารณะหรอืหลงัเกษียณ
(Post-employment) หมายถงึ การทีบ่คุลากรออกจากหน�วยงานของรฐั และ
ไปทาํงานในบรษัิทเอกชนทีด่าํเนินธรุกจิประเภทเดยีวกบั ทีต่นเองเคยมี
อาํนาจควบคมุ กํากบั ดแูล

4. การทาํงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช�น
เจ �าหน�าทีข่องรฐัตัง้บรษัิทดาํเนินธรุกจิทีเ่ป็นการแข�งขนักบัหน�วยงานหรอื
องค �กรสาธารณะทีต่นสงักดั หรอืการรบัจ �างเป็นทีป่รกึษาโครงการโดย
อาศยัตาํแหน�งในราชการสร �างความน�าเชือ่ถอืว�าโครงการของผู �ว�าจ �างจะไม�มี
ปัญหาตดิขดั ในการพิจารณาจากหน�วยงานทีต่นสงักดัอยู�

5. การรบัรู �ข �อมลูภายใน (Inside information) หมายถงึ
สถานการณ �ทีผู่ �ดาํรงตาํแหน�งสาธารณะ
ใช�ประโยชน �จากการรู �ข �อมลูภายในเพื่อประโยชน �ของตนเอง เช�น ทราบว�าจะ
มีการตดัถนนไปตรงไหนก็รบีไปซือ้ทีด่นิโดยใส�ชือ่ภรรยา หรอืทราบว�าจะมี
การซือ้ทีด่นิเพื่อทาํโครงการของรฐัก็รบีไปซือ้ทีด่นิเพื่อเก็งกําไรและขายให�กบั
รฐั ในราคาทีส่งูขึน้

6. การใช �ทรพัย �สนิของหน�วยงานเพือ่ประโยชน �ของธรุกจิส�วนตวั
(Using your employer’s property for private advantage) เช�น การนํา
เครือ่งใช �สาํนักงานต�างๆกลบัไปใช�ทีบ่ �าน การนํารถยนต �ในราชการ
ไปใช�เพื่องานส�วนตวั

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตัง้เพื่อประโยชน �
ในทางการเมือง (Pork-belling) เช�น การทีร่ฐัมนตรอีนุมตัโิครงการของ
กระทรวงไปลงในพืน้ทีห่รอืบ �านเกดิของตนเอง หรอืการใช �งบประมาณ
สาธารณะ เพื่อการหาเสยีงเลอืกตัง้ 

จากรปูแบบประเภทต�างๆของปัญหาความขดัแย �งกนัในประโยชน �
ส�วนตวัและประโยชน �ส�วนรวม
จะเห็นว�าโอกาสความเป็นไปได�ทีจ่ะเกดิปัญหามีสงูมากเพราะปัญหาดงักล�าวมี
ขอบเขตครอบคลมุพฤตกิรรมทีเ่ข �าข�ายความขดัแย �งอย�างกว �างขวาง ดงันัน้
กลไกหรอืเครือ่งมือส�วนใหญ�ทีใ่ช �ในการจดัการกบัปัญหา ความขดัแย �ง
ของผลประโยชน �ส�วนตวักบัผลประโยชน �ส�วนรวม คอื การมีหลกัคณุธรรม
และจรยิธรรม ในการทาํงานของบคุคลสาธารณะรวมถงึการมีกฎหมายที่
สามารถครอบคลมุถงึการกระทาํผิดเกีย่วกบัผลประโยชน �ทบัซ �อนทกุรปูแบบ



-๑๐-
แผนภาพรปูแบบของผลประโยชน �ทบัซ �อน

หลกัสาํคญัของการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน

�ชมุชนคาดหวงัให �เจ �าหน�าทีป่ฏบิตังิานอย�างเป็นธรรม
โดยให�ผลประโยชน �ของสาธารณะมีความสาํคญัใน
อนัดบัต �น
�ความซือ่ตรงต�อหน�าทีข่องเจ �าหน�าทีย่งัเป็นรากฐาน
ของหลกันิตธิรรม (ประชาชนทกุคนเสมอภาคภายใต�

การรบัประโยชน �ต�างๆ
(Accepting benefits)

รบัของขวญั /เงนิ
สนับสนุน/

การทาํธรุกจิกบัตวัเอง
(Self-dealing) หรอื

มีส�วนได �เสยีในสญัญา
ทีท่าํกบัหน�วยงานต�น

การทาํงานหลงัจาก
ออกจากตาํแหน�ง
สาธารณะหรอืหลงั

ลาออกจากหน�วยงาน
เพื่อไปทาํงานใน
หน�วยงานทีด่าํเนิน

การทาํงานพิเศษ
(Outside employment

ตัง้บรษัิทดาํเนินธรุกจิ
ทีแ่ข�งขนัหรอื รบังาน

� � ั ั

การรบัรู �ข �อมลูภายใน
(Inside information)

การใช �สมบตัขิอง
หน�วยงานเพื่อ

ประโยชน �ของธรุกจิ

ใช �ประโยชน �จาก
ข�อมลูภายในเพื่อ

นําทรพัย �สนิของ
หน�วยงานไปใช� ใน

งานส�วนตวั



-๑๑-
บทที่ ๑

การบรหิารจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
ผลประโยชน �ทบัซ �อนหรอืความขดัแย �งกนัระหว�าง

ผลประโยชน �ส�วนตนและผลประโยชน �ส�วนรวม (Conflic of interest : COI)
เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจบุนัทีเ่ป็นบ�อเกดิของ
ปัญหาการทจุรติประพฤตมิิชอบในระดบัทีร่นุแรงขึน้และยงัสะท�อนปัญหา
การขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็นอปุสรรคต�อการพฒันาประเทศ

ประมวลจรยิธรรมในการป�องกนัหาผลประโยชน �ทบัซ �อนใน
การปฏบิตัริาชการหลายประการ ดงัปรากฏในประมวลจรยิธรรมของ
ข�าราชการการเมืองท �องถิน่ฝ� ายบรหิารพ.ศ.๒๕๕๓ ได�กําหนดมาตรฐาน
จรยิธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม ส�วนที่ ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนั
เป็นค�านิยมหลกั ข �อ ๕ ประมวลจรยิธรรมของข�าราชการการเมือง
ท �องถิน่ฝ� ายสภาท�องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได�กําหนดมาตรฐานจรยิธรรม หมวด
๒ มาตรฐานจรยิธรรม ส�วนที่ ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค�านิยมหลกั ข �อ
๕ และประมวลจรยิธรรมของข�าราชการองค �การบรหิารส�วนตาํบล
ตะเคยีนได �กําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของข�าราชการ หมวด ๒
มาตรฐานจรยิธรรม ส�วนที่ ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค�านิยมหลกั ข �อ ๓

สาํหรบัในบทนี้จะได �สะท�อนหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นสากล
พร�อมข�อเสนอแนะแนวทางการประยกุต �ใช �เพื่อการบรหิารจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อนโดยมีสาระสาํคญัเป็น๓หวัข �อใหญ�คอื

การนําโครงการ
สาธารณะลงในเขต
เลอืกตัง้เพื่อประโยชน �

รฐัมนตรอีนุมตัิ
โครงการไปลงใน

พืน้ทีต่นเอง หรอืการ

การบรหิารจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน



๑. การบรหิารจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
๒. การเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ
๓. การให�-รบัของขวญัและผลประโยชน �

การบรหิารผลประโยชน �ทบัซ �อน
หลกัสาํคญัของการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนมีดงันี้
• ชมุชนคาดหวงัให �เจ �าหน�าทีป่ฏบิตังิานอย�างเป็นธรรมโดย

ให�ผลประโยชน �สาธารณะมีความสาํคญัอนัดบัต �น
• ความซือ่ตรงต�อหน�าทีข่องเจ �าหน�าทีย่งัเป็นรากฐานของหลกั

นิตธิรรม (ประชาชนทกุคนเสมอภาคภายใต�กฎหมายและต�องได �รบัการ
ปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม)

• ถ�าไม�จดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนอย�างมีประสทิธภิาพ
เจ �าหน�าทีก็่จะละเลยประโยชน �สาธารณะและให�ความสาํคญักบัประโยชน �
ส�วนตนหรอืของคนบางกลุ�มแทนซึง่จะมีผลต�อการปฏบิตังิานและอาจ
นําไปสู�การประพฤตมิิชอบในทีส่ดุ

• ผลประโยชน �ทบัซ �อนไม�ได �ผิดในตวัมนัเองเน่ืองจากเจ �าหน�าที่
ก็มีชวีติส�วนตนมีบางครัง้ทีผ่ลประโยชน �ส�วนตนจะมาขดัแย �งกบัการทาํ
หน�าทีแ่ต�ประเด็นคอืต �องเปิดเผยผลประโยชน �ทบัซ �อนทีม่ี

• หน�วยงานภาครฐัต �องจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนอย�าง
โปร�งใสและพร�อมรบัผิดชอบ มิฉะนัน้จะ บัน่ทอนความเชือ่มัน่ของ
ประชาชนต�อการปฏบิตัหิน�าทีข่องหน�วยงาน

-๑๒-
• ปัจจบุนัขอบเขตของผลประโยชน �ทบัซ �อนขยายมากกว�าเดมิ

เน่ืองจากมีการร�วมมือระหว�างภาครฐัและเอกชนรวมถงึระหว�างหน�วยงาน
ภาครฐัทาํให �มีความสมัพนัธ �ซบัซ �อน/ซ�อนทบัมากขึน้

• หน�วยงานควรตระหนักว�าผลประโยชน �ทบัซ �อนจะเกดิขึน้ใน
การทาํงานและต�องพฒันาวฒันธรรมองค �กรทีส่�งเสรมิการระบแุละ
เปิดเผยผลประโยชน �ทบัซ �อน

• หน�วยงานต�องขจดัความเข �าใจผิดทีว่�าผลประโยชน �ทบัซ �อน
เป็นเรือ่งผิดในตวัมนัเอง มิฉะนัน้คนก็จะพยายามปกปิด

• ผลประโยชน �ทบัซ �อนจะเป็นสิง่ผิดก็ต�อเมื่อมีอทิธพิลต�อการ
ทาํงานหรอืการตดัสนิใจกรณีนี้เรยีกว�ามีการใช �หน�าทีใ่นทางมิชอบหรอื
แม�แต�การฉ�อราษฎร �บงัหลวง

• การจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนสร �างประโยชน �มากมายแก�
หน�วยงานเน่ืองจาก

- ลดการทจุรติประพฤตมิิชอบ
- สามารถแก�ข �อกล�าวหาเรือ่งความลาํเอยีงได �ง�าย
- แสดงความยดึมัน่ในหลกัธรรมมาภบิาล



- ประชาชนเชือ่มัน่ว�าหน�วยงานปฏบิตัหิน�าทีอ่ย�างเป็นธรรมและ
ไม�มีผลประโยชน �แอบแฝง

�นิยามศพัท �และแนวคดิสําคญั
•ผลประโยชน �ส�วนตน (private interest) – “ผลประโยชน �”

คอืสิง่ใดๆทีม่ีผลต�อบคุคล/กลุ�มไม�ว�าในทางบวกหรอืลบ “ผลประโยชน �
ส�วนตน” ไม�ได �ครอบคลมุเพียงผลประโยชน �ด �านการงานหรอืธรุกจิของ
เจ �าหน�าทีแ่ต�รวมถงึคนทีต่ดิต�อสมัพนัธ �ด �วยเช�นเพื่อนญาตคิู�แข�งศตัรเูมื่อใด
เจ �าหน�าทีป่ระสงค �จะให�คนเหล�านี้ได �หรอืเสยีประโยชน �เมื่อนัน้ก็ถอืว�ามี
เรือ่งผลประโยชน �ส�วนตนมาเกีย่วข �อง

ผลประโยชน �ส�วนตนมี๒ประเภทคอืทีเ่กีย่วกบัเงนิ (pecuniary)
และทีไ่ม�เกีย่วกบัเงนิ

(non-pecuniary)
- ผลประโยชน �ส�วนตนทีเ่กีย่วกบัเงนิไม�ได �เกีย่วกบัการได �มาซึง่

เงนิทองเท�านัน้ แต�ยงัเกีย่วกบัการเพิ่มพนูประโยชน �หรอืปกป�องการ
สญูเสยีของสิง่ทีม่ีอยู�แล �ว เช�นทีด่นิหุ �นตาํแหน�งในบรษัิททีร่บังานจาก
หน�วยงานรวมถงึการได �มาซึง่ผลประโยชน �อืน่ๆทีไ่ม�ได �อยู�ในรปูตวัเงนิ เช�น
สมัปทานส�วนลดของขวญัหรอืของทีแ่สดงน้ําใจไมตรอีืน่ๆ

- ผลประโยชน �ทีไ่ม�เกีย่วกบัเงนิเกดิจากความสมัพนัธ �ระหว�าง
บคุคลครอบครวัหรอืกจิกรรมทางสงัคมวฒันธรรมอืน่ๆ เช�น
สถาบนัการศกึษาสมาคมลทัธแินวคดิมกัอยู�ในรปูความลาํเอยีง/อคต/ิ
เลอืกทีร่กัมกัทีช่งัและมีข �อสงัเกตว�าแม�แต�ความเชือ่/ความคดิเห็นส�วนตวัก็
จดัอยู�ในประเภทนี้

•หน�าทีส่าธารณะ (public duty) – หน�าทีส่าธารณะของผู �ที่
ทาํงานให�ภาครฐัคอืการให�ความสาํคญัอนัดบัต �นแก�ประโยชน �สาธารณะ
(public interest) คนเหล�านี้ไม�จาํกดัเฉพาะเจ �าหน�าทีข่องรฐัทัง้ระดบั
ท �องถิน่และระดบัประเทศเท�านัน้แต�ยงัรวมถงึคนอืน่ๆทีท่าํงานให�ภาครฐั
เช�นทีป่รกึษาอาสาสมคัร

•ผลประโยชน �สาธารณะ คอืประโยชน �ของชมุชนโดยรวม
ไม�ใช�ผลรวมของผลประโยชน �ของปัจเจกบคุคลและไม�ใช�ผลประโยชน �
ของกลุ�มคน การระบผุลประโยชน �สาธารณะไม�ใช�เรือ่งง�ายแต�ในเบือ้งต �น
เจ �าหน�าทีภ่าครฐัสามารถให�ความสาํคญัอนัดบัต �นแก�สิง่นี้โดย

- ทาํงานตามหน�าทีอ่ย�างเต็มทีแ่ละมีประสทิธภิาพ
- ทาํงานตามหน�าทีต่ามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม
- ระบผุลประโยชน �ทบัซ �อนทีต่นเองมีหรอือาจจะมีและจดัการ

อย�างมีประสทิธภิาพ
- ให�ความสาํคญัอนัดบัต �นแก�ผลประโยชน �สาธารณะมีความ

คาดหวงัว�าเจ �าหน�าที่
ต �องจาํกดัขอบเขตทีป่ระโยชน �ส�วนตนจะมามีผลต�อความเป็น



กลางในการทาํหน�าที่
- หลกีเลีย่งการตดัสนิใจหรอืการทาํหน�าทีท่ีม่ีผลประโยชน �ทบั

ซ �อน
-1๓-

- หลกีเลีย่งการกระทาํ/กจิกรรมส�วนตนทีอ่าจทาํให �คนเห็นว�า
ได �ประโยชน �จากข�อมลู

ภายใน
- หลกีเลีย่งการใช �ตาํแหน�งหน�าทีห่รอืทรพัยากรของหน�วยงาน

เพื่อประโยชน �ส�วนตน
- ป�องกนัข �อครหาว�าได �รบัผลประโยชน �ทีไ่ม�สมควรจากการ

ใช �อาํนาจหน�าที่
- ไม�ใช �ประโยชน �จากตาํแหน�งหรอืข �อมลูภายในทีไ่ด �ขณะอยู�

ในตาํแหน�งขณะทีไ่ปหา
ตาํแหน�งงานใหม�
•ผลประโยชน �ทบัซ �อน (Conflict of Interests) องค �กรสากลคอื

Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว�าเป็นความ
ทบัซ �อนระหว�างผลประโยชน �ส�วนตนและผลประโยชน �สาธารณะทีม่ีผล
ต�อการปฏบิตัหิน�าทีข่องเจ �าหน�าทีภ่าครฐัดงันี้

ผลประโยชน �ทบัซ �อนมี ๓ ประเภทคอื
- ผลประโยชน �ทบัซ �อนทีเ่กดิขึน้จรงิ (actual) มีความทบัซ �อน

ระหว�างผลประโยชน �ส�วนตนและสาธารณะเกดิขึน้
- ผลประโยชน �ทบัซ �อนทีเ่ห็น (perceived & apparent) เป็น

ผลประโยชน �ทบัซ �อนทีค่นเห็นว�ามี แต�จรงิๆอาจไม�มีก็ได �ถ �าจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อนประเภทนี้อย�างขาดประสทิธภิาพ ก็อาจนํามาซึง่
ผลเสยีไม�น�อยกว�าการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนทีเ่กดิขึน้จรงิ ข �อนี้
แสดงว�าเจ �าหน�าทีไ่ม�เพียงแต�จะต �องประพฤตตินอย�างมีจรยิธรรมเท�านัน้
แต�ต �องทาํให �คนอืน่ๆรบัรู � และเห็นด �วยว�าไม�ได �รบัประโยชน �เช�นนัน้จรงิ

- ผลประโยชน �ทบัซ �อนทีเ่ป็นไปได� (potential) ผลประโยชน �
ส�วนตนทีม่ีในปัจจบุนัอาจจะทบัซ �อนกบัผลประโยชน �สาธารณะได�ใน
อนาคต

•หน�าทีท่บัซ �อน (conflict of duty) หรอืผลประโยชน �เบยีด
ซ�อนกนั (competing

interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกดิจากการทีเ่จ �าหน�าทีม่ีบทบาทหน�าทีม่ากกว�า

หน่ึง เช�น เป็นเจ �าหน�าทีใ่นหน�วยงานและเป็นคณะกรรมการด�านระเบยีบ
วนัิยประจาํหน�วยงานด�วย ปัญหาจะเกดิเมื่อไม�สามารถแยกแยะบทบาท
หน�าทีท่ัง้สองออกจากกนัได � อาจทาํให �ทาํงานไม�มีประสทิธภิาพหรอื



แม�กระทัง่เกดิความผิดพลาดหรอืผิดกฎหมาย ปกตหิน�วยงานมกัมีกลไก
ป�องกนัปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน�าทีต่�างๆให�ชดัเจน แต�ก็ยงัมีปัญหา
ได�โดยเฉพาะอย�างยิง่ในหน�วยงานทีม่ีกําลงัคนน�อย หรอืมีเจ �าหน�าทีบ่างคน
เท�านัน้ทีส่ามารถทาํงานบางอย�างทีค่นอืน่ๆทาํไม�ได � คนส�วนใหญ�ไม�ค�อย
ห�วงปัญหานี้กนัเพราะดเูหมือนไม�มีเรือ่งผลประโยชน �ส�วนตนมาเกีย่วข �อง

- ประเภททีส่อง เกดิจากการทีเ่จ �าหน�าทีม่ีบทบาทหน�าที่
มากกว�าหน่ึงบทบาท และการทาํบทบาทหน�าทีใ่นหน�วยงานหน่ึงนัน้ทาํให �
ได �ข �อมลูภายในบางอย�างทีอ่าจนํามาใช �เป็นประโยชน �แก�การทาํบทบาท
หน�าทีใ่ห �แก�อกีหน�วยงานหน่ึงได � ผลเสยีคอืถ �านําข �อมลูมาใช �ก็อาจเกดิ
การประพฤตมิิชอบหรอืความลาํเอยีง/อคตติ�อคนบางกลุ�ม ควรถอืว�า
หน�าทีท่บัซ �อนเป็นปัญหาผลประโยชน �ทบัซ �อนด�วยเพราะว�ามีหลกัการ
จดัการแบบเดยีวกนั น่ันคอืการตดัสนิใจทาํหน�าทีต่ �องเป็นกลางและกลไก
การจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนก็สามารถนํามาจดัการกบัหน�าทีท่บัซ �อนได �

�หลกัการ ๔ ประการสําหรบัการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
• ปกป�องผลประโยชน �สาธารณะ : การทาํเพื่อผลประโยชน �

ของสาธารณะเป็นหน�าทีห่ลกัเจ �าหน�าทีต่ �องตดัสนิใจและให�คาํแนะนํา
ภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต�องทาํงานในขอบเขตหน�าที่
พิจารณาความถกูผิดไปตามเนื้อผ�า ไม�ให �ผลประโยชน �ส�วนตนมา
แทรกแซงรวมถงึความเห็นหรอืทศันคตสิ�วนบคุคลปฏบิตัติ�อแต�ละบคุคล
อย�างเป็นกลาง ไม�มีอคตลิาํเอยีงด �วยเรือ่งศาสนาอาชพีจดุยนืทางการเมือง
เผ�าพนัธุ �วงศ �ตระกลูฯลฯ ทัง้นี้เจ �าหน�าทีไ่ม�เพียงปฏบิตัติามกฎหมายเท�านัน้
แต�ต �องมีจรยิธรรมด�วย

-1๔-

• สนับสนุนความโปร�งใสและพร�อมรบัผิด : การจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อนต�องอาศยักระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจดัการที่
โปร�งใส น่ันคอืเปิดโอกาสให�ตรวจสอบและมีความพร�อมรบัผิดมีวธิกีาร
ต�างๆเช�นจดทะเบยีนผลประโยชน �โยกย�ายเจ �าหน�าทีจ่ากตาํแหน�งที่
เกีย่วข �องกบัผลประโยชน �ทบัซ �อนการเปิดเผยผลประโยชน �ส�วนตนหรอื
ความสมัพนัธ �ทีอ่าจมีผลต�อการปฏบิตัหิน�าที่ ถอืเป็นขัน้ตอนแรกของการ
จดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนการ ใช �กระบวนการอย�างเปิดเผยทัว่หน�าจะ
ทาํให �เจ �าหน�าทีร่�วมมือและสร �างความเชือ่มัน่แก�ประชาชนผู �รบับรกิารและ
ผู �มีส�วนได �เสยี

• ส�งเสรมิความรบัผิดชอบส�วนบคุคลและปฏบิตัตินเป็น
แบบอย�าง : การแก�ปัญหาหรอืจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน จะสะท�อนถงึ
ความยดึหลกัคณุธรรมและความเป็นมืออาชพีของเจ �าหน�าทีแ่ละองค �กร
การจดัการต �องอาศยัข �อมลูนําเข �าจากทกุระดบัในองค �กรฝ� ายบรหิารต �อง



รบัผิดชอบเรือ่งการสร �างระบบและนโยบายและเจ �าหน�าทีก็่มีความ
รบัผิดชอบ ต�องระบผุลประโยชน �ทบัซ �อนทีต่นมีเจ �าหน�าทีต่ �องจดัการกบั
เรือ่งส�วนตนเพื่อหลกีเลีย่งผลประโยชน �ทบัซ �อนมากทีส่ดุเท�าทีท่าํได � และ
ผู �บรหิารก็ต �องเป็นแบบอย�างด �วย

• สร�างวฒันธรรมองค �กร : ผู �บรหิารต �องสร �างสภาพแวดล�อม
เชงินโยบายทีช่�วยสนับสนุนการตดัสนิใจในเวลาทีม่ีประเด็นผลประโยชน �
ทบัซ �อนเกดิขึน้ และการสร �างวฒันธรรมแห�งความซือ่ตรงต�อหน�าทีซ่ึง่ต �อง
อาศยัวธิกีารดงันี้

- ให�ข �อแนะนําและการฝึกอบรมเจ �าหน�าทีเ่พื่อส�งเสรมิความ
เข �าใจเกีย่วกบักฎเกณฑ �และการปฏบิตัริวมถงึการใช �กฎเกณฑ �ทีม่ีใน
สภาพแวดล�อมการทาํงาน

- ส�งเสรมิให �มีการสือ่สารอย�างเปิดเผยและมีการเสวนา
แลกเปลีย่น เพื่อให �เจ �าหน�าทีส่บายใจในการเปิดเผยและหารอืเกีย่วกบั
ผลประโยชน �ทบัซ �อนในทีท่าํงาน

- ป�องกนัไม�ให �ข �อมลูเกีย่วกบัผลประโยชน �ทบัซ �อนทีเ่จ �าหน�าที่
เปิดเผย เพื่อมิให �มีผู �นําไปใช �ในทางทีผ่ิด

- ให�เจ �าหน�าทีม่ีส�วนร�วมในการพฒันาและปรบัปรงุนโยบาย
และกระบวนการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน เพื่อให �รู �สกึเป็นเจ �าของและ
ปฏบิตัติามในเวลาเดยีวกนัก็ต �องสร �างระบบโดยการพฒันาในเรือ่งต�อไปนี้

- มาตรฐานในการส�งเสรมิความซือ่ตรงต�อหน�าทีโ่ดยรวมไว �ใน
ข �อกําหนดทางจรยิธรรม

- กระบวนการระบคุวามเสีย่งและจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
- กลไกความพร�อมรบัผิดทัง้ภายในและภายนอก
- วธิกีารจดัการ (รวมถงึการลงโทษ) ทีท่าํให �เจ �าหน�าทีถ่อืว�า

เป็นความรบัผิดชอบของตนเองทีจ่ะต �องทาํตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน

�แนวทางการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน
• กรอบการทาํงาน เป็นวธิกีารกว �างๆไม�จาํกดัอยู�กบั

รายละเอยีดข�อกฎหมายทีเ่กีย่วข �องสามารถนําไปพฒันาเป็นรปูแบบการ
จดัการตามบรบิทขององค �กรและกฎหมายได�มี ๖ ขัน้ตอนสาํหรบัการ
พฒันาและการปฏบิตัติามนโยบายการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน

๑) ระบวุ�ามีผลประโยชน �ทบัซ �อนแบบใดบ�างทีม่กัเกดิขึน้ใน
องค �กร

๒) พฒันานโยบายทีเ่หมาะสมรวมถงึกลยทุธ �การจดัการและ
แก�ไขปัญหา

๓) ให�การศกึษาแก�เจ �าหน�าทีแ่ละผู �บรหิารระดบัต�างๆรวมถงึ
เผยแพร�นโยบายการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนให�ทัว่ถงึในองค �กร

๔) ดาํเนินการเป็นแบบอย�าง
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๕) สือ่สารให�ผู �มีส�วนได �เสยี ผู �รบับรกิาร ผู �สนับสนุนองค �กร
และชมุชนทราบถงึความมุ�งมัน่ในการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน

๖) บงัคบัใช �นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ

• รายละเอยีดแต�ละขัน้ตอน
๑ )การระบผุลประโยชน �ทบัซ �อน
- ขัน้ตอนแรกนี้คอื การระบวุ�าในการทาํงานของหน�วยงาน มีจดุ

ใดบ�างทีเ่สีย่งต�อการเกดิผลประโยชน �ทบัซ �อนและผลประโยชน �ทบัซ �อนที่
จะเกดิขึน้ได �นัน้มีประเภทใดบ�าง

- เป�าหมายสาํคญัคอื องค �กรต �องรู �ว�าอะไรคอืผลประโยชน �ทบั
ซ �อนทีเ่ป็นไปได� เพื่อป�องกนัไม�ให �เกดิผลประโยชน �ทบัซ �อนทีเ่กดิขึน้จรงิ
และทีเ่ห็น

- การมีส�วนร�วมของเจ �าหน�าทีม่ีส�วนสาํคญั เพราะจะทาํให �ระบุ
จดุเสีย่งได �ครอบคลมุและทาํให �เจ �าหน�าทีรู่ �สกึเป็นเจ �าของและร�วมมือกบั
นโยบาย

- ตวัอย�างของผลประโยชน �ส�วนตน เช�น ผลประโยชน �ทางการ
เงนิ/เศรษฐกจิ (เช�นหนี้) ธรุกจิส�วนตวั/ครอบครวัความสมัพนัธ �ส�วนตวั
(ครอบครวัชมุชนชาตพินัธุ �ศาสนาฯลฯ) ความสมัพนัธ �กบัองค �กรอืน่ (เอ็นจี
โอสหภาพการค�าพรรคการเมืองฯลฯ) การทาํงานเสรมิความเป็นอร/ิการ
แข�งขนักบัคนอืน่/ กลุ�มอืน่

- ตวัอย�างของจดุเสีย่งเช�นการปฏสิมัพนัธ �กบัภาคเอกชนการ
ทาํสญัญาจดัซือ้จดัจ �างการตรวจตราเพื่อควบคมุคณุภาพมาตรฐานของ
การทาํงานหรอือปุกรณ �ในภาคธรุกจิการออกใบอนุญาตการให�บรกิารที่
อปุสงค �มากกว�าอปุทาน การกระจายงบราชการ การปรบัการลงโทษการให�
เงนิ/สิง่ของสนับสนุนช�วยเหลอืผู �เดอืดร �อน การตดัสนิข �อพิพาท ฯลฯ ทัง้นี้
รวมถงึงานทีส่าธารณะหรอืสือ่มวลชนให�ความสนใจเป็นพิเศษ

- การระบผุลประโยชน �ทบัซ �อนนี้ต �องพิจารณานิยามและ
ข�อกําหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วข �องประกอบด�วย

๒ )พัฒนากลยทุธ �และตอบสนองอย�างเหมาะสม
- องค �ประกอบประการหน่ึงในการจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อน

ก็คอื ความตระหนักของผู �บรหิารและเจ �าหน�าทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อน รวมถงึความรบัผิดชอบของแต�ละคนดงันัน้กฎเกณฑ �
เกีย่วกบัการจดัการต �องแยกให�ชดัระหว�างความรบัผิดชอบขององค �กร
และความรบัผิดชอบของสมาชกิในองค �กรและยงัต �องทาํให �ผู �บรหิารและ
เจ �าหน�าทีส่ามารถ



- รู �ได �ว�าเมื่อใดมีผลประโยชน �ทบัซ �อนเกดิขึน้และในแบบใด
(แบบเกดิขึน้จรงิแบบทีเ่ห็นหรอืแบบเป็นไปได�)

- เปิดเผยผลประโยชน �ทบัซ �อนและบนัทกึกลยทุธ �ต�างๆทีใ่ช �
เพื่อการจดัการ

- ตดิตามประสทิธภิาพของกลยทุธ �ทีใ่ช �
๓ )ให�ความรู �แก�เจ �าหน�าทีแ่ละหัวหน�างานระดับสงู
- เพื่อให �การจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนมีประสทิธภิาพ ต�องมี

การให�ความรู �อย�างต�อเน่ืองตัง้แต�เจ �าหน�าทีใ่นองค �กร เอกชนทีม่าทาํสญัญา
อาสาสมคัรหวัหน�างานระดบัสงู และกรรมการบรหิาร การให�ความรู �จะเริม่
ตัง้แต�การปฐมนิเทศ และมีอย�างต�อเน่ืองในระหว�างทาํงาน เจ �าหน�าทีท่กุ
คนควรสามารถเข �าถงึนโยบายและข�อมลูทีจ่ะช�วยให�พวกเขาสามารถระบุ
และเปิดเผยผลประโยชน �ทบัซ �อน ส�วนตวัผู �บรหิารเองก็ต �องรู �วธิจีดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อน
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- ขัน้ตอนแรกของการให�ความรู � คอื สร �างความเข �าใจว�าอะไร
คอืผลประโยชน �ทบัซ �อนผลประโยชน �ทบัซ �อนใดเกดิขึน้บ�อยในองค �กร
อะไรคอืจดุเสีย่งทีร่ะบใุนนโยบาย รวมถงึความแตกต�างของความ
รบัผิดชอบในการปฏบิตัติามนโยบายของผู �มีตาํแหน�งหน�าทีต่�างกนั ควรให�
เอกสารบรรยายพร�อมตวัอย�างทีช่ดัเจนสาํหรบัการระบแุละจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อนโดยเน�นตรงทีเ่ป็นจดุเสีย่งมากๆ เช�น การตดิต�อ การ
ร�วมทาํงานกบัภาคเอกชน การแลกเปลีย่นบคุลากรกบัภาคเอกชน การ
แปรรปูการลดขัน้ตอนและกระจายอาํนาจความสมัพนัธ �กบัเอ็นจโีอ และ
กจิกรรมทางการเมือง เป็นต �น

- นอกจากการให�ความรู �แล �ว ความตืน่ตวัและเอาใจใส�ของ
ผู �บรหิาร รวมถงึกลยทุธ �การจดัการทีม่ีประสทิธภิาพจะมีส�วนอย�างสาํคญั
ในการช�วยให�เจ �าหน�าทีป่ฏบิตัติาม การสร �างความตืน่ตวัและความเอาใจ
ใส�จะช�วยในการแสวงหาจดุเสีย่งและพฒันาวธิกีารป�องกนัปัญหาทีจ่ะ
เกดิขึน้ต�อไป

๔ )ดําเนินการเป็นแบบอย�าง
- การจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนทีม่ีประสทิธภิาพ จาํเป็นต �อง

อาศยัความทุ�มเทของผู �ทีอ่ยู�ในตาํแหน�งระดบับรหิาร ซึง่ต �องแสดงภาวะผู �นํา
สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย�างแข็งขนัสนับสนุนให�เจ �าหน�าที่
เปิดเผยผลประโยชน �ทบัซ �อน และให�ความช�วยเหลอืแก �ไข ผู �บรหิารมี
ความสาํคญัเน่ืองจากเจ �าหน�าทีม่กัจะคาํนึงถงึสิง่ทีผู่ �บรหิารให�ความสนใจ

- ผู �บรหิารต �อง (๑)พิจารณาว�ามีข �อมลูเพียงพอ ทีจ่ะชีว้�า



หน�วยงานมีปัญหาผลประโยชน �ทบัซ �อนหรอืไม� (๒)ชัง่น้ําหนักประโยชน �
ขององค �กร ประโยชน �ส�วนบคุคล และประโยชน �สาธารณะ และพิจารณา
ว�าอะไรคอืวธิทีีด่ทีีส่ดุในการจดัการหรอืแก �ไขผลประโยชน �ทบัซ �อน และ
(๓)พิจารณาปัจจยัอืน่ๆ รวมถงึระดบัและลกัษณะของตาํแหน�งหน�าทีข่อง
เจ �าหน�าทีท่ีเ่กีย่วข �อง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน �ทบัซ �อน

๕ )สือ่สารกบัผู�มสี�วนได�เสยี
- ประเด็นสาํคญัคอื ภาพลกัษณ �ขององค �กรในการรบัรู �ของผู �มี

ส�วนได �เสยี เน่ืองจากไม�ว�าจะสามารถจดัการกบัผลประโยชน �ทบัซ �อนได �ดี
เพียงใด ถ�าผู �มีส�วนได �เสยีรบัรู �เป็นตรงกนัข �ามผลเสยีทีเ่กดิขึน้ก็เลวร �ายไม�
แพ�กนั

- การทาํงานกบัองค �กรภายนอกไม�ว�าเป็นเอ็นจโีอหรอืภาคธรุกจิ
องค �กรต �องระบจุดุเสีย่งของผลประโยชน �ทบัซ �อนก�อน และพฒันาวธิี
ป�องกนั ไม�ว�าเป็นเรือ่งข �อมลูภายใน หรอืโอกาสการใช �อาํนาจหน�าทีเ่พื่อ
ผลประโยชน � และต�องแจ �งแก�องค �กรภายนอกให�ทราบนโยบายการ
จดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนและผลทีต่ามมาหากไม�ปฏบิตัติามนโยบาย
เช�น ยกเลกิสญัญา หรอืดาํเนินการตามกฎหมายบางองค �กรภาครฐัจะ
อาศยัจรยิธรรมธรุกจิเพื่อสือ่สารเกีย่วกบัหน�าทีแ่ละความพร�อมรบัผิดที่
ผู �ทาํธรุกจิมีกบัหุ �นส�วนและผู �ทาํสญัญาด�วย

- นอกจากนี้ ควรสือ่สารแบบสองทางกบัองค �กรภายนอก อาจ
ใช�วธิตี�างๆ เช�นให�มีส�วนร�วมในการระบจุดุเสีย่งและร�วมกนัพฒันากลไก
ป�องกนัแก �ไขปัญหา ขอรบัฟังความเห็นต�อร�างนโยบายการจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อน ร�วมทบทวนและปรบัปรงุกลไกการแสวงหาและ
แก�ไขผลประโยชน �ทบัซ �อนวธิเีหล�านี้จะทาํให �ได �นโยบายทีส่อดคล�อง
ความคาดหวงัสาธารณะและได�รบัความร�วมมือจากผู �มีส�วนได �เสยีทัง้นี้ใน
การร�วมกนัจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนกบัผู �มีส�วนได �เสยีนี้ องค �กรภาครฐั
ต �องทาํให �การตดัสนิใจทกุขัน้ตอนโปร�งใสและตรวจสอบได�

๖ )การบงัคับใช �และทบทวนนโยบาย
- ระบบจดัการผลประโยชน �ทบัซ �อนต�องได �รบัการทบทวน

ประสทิธภิาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามข�อมลูจากผู �ใช �ระบบ และผู �มีส�วนได �
เสยีอืน่ๆ เพื่อให �ระบบใช�ได �จรงิ และตอบสนองต�อสภาพการทาํงาน รวมถงึ
สภาพสงัคม เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง อกีทัง้ยงัสร �างความรู �สกึเป็นเจ �าของ
และความร�วมมือนอกจากนี้ยงัอาจเรยีนรู �จากองค �กรอืน่ๆ การแสวงหาการ
เรยีนรู �เช�นนี้ยงัเป็นการสือ่สารว�าองค �กรมีความมุ�งมัน่ในการจดัการ
ผลประโยชน �ทบัซ �อนอกีด �วย การทบทวนควรครอบคลมุจดุเสีย่งและ
มาตรการและผลการทบทวนหรอืมีการเปลีย่นแปลงต�องสือ่สารให�แก�
เจ �าหน�าทีผู่ �ปฏบิตัใิห �เข �าใจ และปรบัเปลีย่นการทาํงานให�สอดคล�องกนั
โดยอาจพฒันาระบบสนับสนุนเพื่อช�วยพฒันาทกัษะและ
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การให�คาํปรกึษาแก�เจ �าหน�าทีก่ารเปิดเผยและรายงานข�อสงสยัเกีย่วกบั
การประพฤตมิิชอบและการบรหิารทีบ่กพร�อง/อคตขิองภาครฐั เป็น
รากฐานของความถกูต �องเป็นธรรม (integrity) และการยดึมัน่ ยนืหยดัทาํ
ในสิง่ทีถ่กูต �อง

• ผู �เปิดเผยผลประโยชน � :
ผู �เปิดเผยเป็นผู �ทีร่ายงานข�อมลูทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่

มิชอบทีร่ �ายแรงของเจ �าหน�าทีภ่าครฐั ทีก่ระทาํโดยมิใช�เพื่อผลประโยชน �
สาธารณะหลายหน�วยงานขาดการสนับสนุนผู �เปิดเผยการกระทาํผิดของ
เจ �าหน�าที่ โดยแทนทีจ่ะยกย�องชมเชยเจ �าหน�าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิิ
ชอบ คดโกง ทจุรติ หรอืพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบัวพิากษ �วจิารณ �ทางลบ
ทาํให�สญูเสยีความก�าวหน�าในอาชพีและแม�แต�สญูเสยีงานหลกั (core)
ของการปกป�องคุ �มครองพยาน (whistlblowing) ใช �หลกัแห�งความ
รบัผิดชอบและการแสดงออกซึง่ความพร�อมรบัผิดให�แก�สาธารณชน การ
เปิดเผยทีเ่หมาะสม คอื เมื่อเกดิการทาํผิดทีร่ �ายแรงหรอืเป็นปัญหาความ
เสีย่งสาธารณะ การรายงานการกระทาํผิดภายในองค �กรหรอืภายนอก
องค �กรต�อสาธารณชนเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุโดยเฉพาะเมื่อช�องทาง
ภายในและกระบวนการบรหิารภายในใช�การไม�ได � หรอืขาดประสทิธภิาพ

• ทําไมการเปิดเผยจงึทําได �ยาก :
การศกึษาวจิยัพบว�า แม�จะมีการสนับสนุน มีช�องทาง วธิกีาร

ผลกัดนัเจ �าหน�าทีข่องรฐัในการสบืเสาะ การคดโกงและการกระทาํผิด แต�
มีหลายองค �ประกอบทีท่าํให �การเปิดเผยการกระทาํผิดเป็นเรือ่งยากสาํหรบั
เจ �าหน�าทีปั่ญหาสาํคญัคอื การขดัแย �งกนัระหว�างความเทีย่งตรง (Integrity)
ของบคุคลกบัพนัธะสญัญาทีม่ีต�อส�วนรวม และกบัความภกัดตี�อเพื่อนหรอื
องค �กรซึง่เป็นวฒันธรรมขององค �กรภาครฐั



-1๘-
บทที่ ๒

การเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ
• ผู �เปิดเผยผลประโยชน � :
ผู �เปิดเผยเป็นผู �ทีร่ายงานข�อมลูทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่

มิชอบทีร่ �ายแรงของเจ �าหน�าทีภ่าครฐั ทีก่ระทาํโดยมิใช�เพื่อผลประโยชน �
สาธารณะหลายหน�วยงานขาดการสนับสนุนผู �เปิดเผยการกระทาํผิดของ
เจ �าหน�าที่ โดยแทนทีจ่ะยกย�องชมเชยเจ �าหน�าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิิ
ชอบ คดโกง ทจุรติ หรอืพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบัวพิากษ �วจิารณ �ทางลบ
ทาํให�สญูเสยีความก�าวหน�าในอาชพีและแม�แต�สญูเสยีงาน

หลกั (core) ของการปกป�องคุ �มครองพยาน (whistlblowing)
ใช �หลกัแห�งความรบัผิดชอบและการแสดงออกซึง่ความพร�อมรบัผิดให�แก�
สาธารณชน การเปิดเผยทีเ่หมาะสม คอื เมื่อเกดิการทาํผิดทีร่ �ายแรงหรอื
เป็นปัญหาความเสีย่งสาธารณะ การรายงานการกระทาํผิดภายในองค �กร
หรอืภายนอกองค �กรต�อสาธารณชนเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ โดยเฉพาะเมื่อ
ช�องทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใช�การไม�ได �หรอืขาด
ประสทิธภิาพ

• ทําไมการเปิดเผยจงึทําได �ยาก :
การศกึษาวจิยัพบว�า แม�จะมีการสนับสนุนมีช�องทางวธิกีาร

ผลกัดนัเจ �าหน�าทีข่องรฐัในการสบืเสาะ การคดโกงและการกระทาํผิด แต�
มีหลายองค �ประกอบทีท่าํให �การเปิดเผยการกระทาํผิดเป็นเรือ่งยากสาํหรบั
เจ �าหน�าทีปั่ญหาสาํคญัคอื การขดัแย �งกนัระหว�างความเทีย่งตรง (Integrity)
ของบคุคลกบัพนัธะสญัญาทีม่ีต�อส�วนรวม และกบัความภกัดตี�อเพื่อนหรอื
องค �กรซึง่เป็นวฒันธรรมขององค �กรภาครฐั

การเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ



การยดึมัน่ในสิง่ถกูต �องและเป็นธรรม ความเทีย่งตรงส�วนบคุคล
เป็นค�านิยมทีเ่ป็นหลกัคณุธรรมในมาตรฐานทางจรยิธรรม (Code of
Conduct) แต�ในทางตรงกนัข �ามความจงรกัภกัดเีป็นสญัญาทีม่ีต�อกลุ�มคน
และสงัคมทีใ่ห �ความสาํคญัว�า บคุคลจะผิดสญัญาหรอืทรยศต�อเพื่อนไม�ได �
ในยามจาํเป็นปัจจยัสาํคญัอกีประการทีท่าํให �บคุคลไม�กล �ารายงานการก
ระทาํผิดคอื ข �อมลูทีเ่ปิดเผยและผู �เปิดเผยจะต�องเป็นข �อมลูทีเ่ป็นความลบั
ได �รบัการปกป�อง แต�ในทางปฏบิตัผิู �เปิดเผยข�อมลูการกระทาํผิดมกัได �รบั
การปฏบิตัใินทางตรงกนัข �ามการตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยควรจะเป็นเรือ่ง
พืน้ฐานง�ายๆ หลกัคอืจะต �องปฏบิตัอิย�างโปร�งใส มีการเปิดเผยการกระทาํ
ผิดพร �อมทัง้การปกป�องข �อมลูทีร่ายงานให�เกดิความเชือ่มัน่และไว �วางใจได �

• ผู �เปิดเผยผลประโยชน � :
ผู �เปิดเผยเป็นผู �ทีร่ายงานข�อมลูทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมที่

มิชอบทีร่ �ายแรงของเจ �าหน�าทีภ่าครฐั ทีก่ระทาํโดยมิใช�เพื่อผลประโยชน �
สาธารณะหลายหน�วยงานขาดการสนับสนุนผู �เปิดเผยการกระทาํผิดของ
เจ �าหน�าที่ โดยแทนทีจ่ะยกย�องชมเชยเจ �าหน�าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิิ
ชอบ คดโกง ทจุรติ หรอืพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบัวพิากษ �วจิารณ �ทางลบ
ทาํให�สญูเสยีความก�าวหน�าในอาชพีและแม�แต�สญูเสยีงานหลกั (core)
ของการปกป�องคุ �มครองพยาน (whistlblowing) ใช �หลกัแห�งความ
รบัผิดชอบและการแสดงออกซึง่ความพร�อมรบัผิดให�แก�สาธารณชน การ
เปิดเผยทีเ่หมาะสมคอืเมื่อเกดิการทาํผิดทีร่ �ายแรงหรอืเป็นปัญหาความ
เสีย่งสาธารณะการรายงานการกระทาํผิดภายในองค �กรหรอืภายนอก
องค �กรต�อสาธารณชนเป็นทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุโดยเฉพาะเมื่อช�องทาง
ภายในและกระบวนการบรหิารภายในใช�การไม�ได �หรอืขาดประสทิธภิาพ
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• ทําไมการเปิดเผยจงึทําได �ยาก :
การศกึษาวจิยัพบว�า แม�จะมีการสนับสนุน มีช�องทาง วธิกีาร

ผลกัดนัเจ �าหน�าทีข่องรฐัในการสบืเสาะ การคดโกงและการกระทาํผิด แต�
มีหลายองค �ประกอบทีท่าํให �การเปิดเผยการกระทาํผิดเป็นเรือ่งยากสาํหรบั
เจ �าหน�าที่
ปัญหาสาํคญัคอื การขดัแย �งกนัระหว�างความเทีย่งตรง (Integrity) ของ
บคุคลกบัพนัธะสญัญาทีม่ีต�อส�วนรวม และกบัความภกัดตี�อเพื่อนหรอื
องค �กรซึง่เป็นวฒันธรรมขององค �กรภาครฐั

• การส�งสาสน �ขององค �กร :
องค �กรจะต�องขบัเคลือ่น/ผลกัดนัให�เจ �าหน�าทีข่องรฐัเปิดเผย

พฤตกิรรมทีผ่ิดจรยิธรรมและคดโกงว�า เป็นสิง่ทีภ่าครฐัต �องการและ
ข�อมลูของผู �เปิดเผยจะต�องได �รบัความเชือ่มัน่ว�าถกูปกปิด ต�องมีคาํแนะนํา



แก�เจ �าหน�าทีว่�าจะบรหิารข�าวสารข�อมลูอย�างไร และจะจดัการอย�างไร เมื่อ
เผชญิกบักรณีเกีย่วกบัจรยิธรรมทีม่ีแนวโน�มจะทาํให �เกดิการกระทาํผิด

• กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปิดเผยการกระทาํผิดมาจากกรอบกฎหมาย

มาตรฐานทางจรยิธรรมรวมทัง้นโยบายขององค �กร ในมาตรฐานทาง
จรยิธรรมจะกําหนดพฤตกิรรมทีเ่ป็นมาตรฐานและข�อแนะนําพฤตกิรรมที่
ยอมรบัให �ปฏบิตัแิละไม�ยอมรบัให �ปฏบิตัิ รวมทัง้ต �องมีการรายงานการก
ระทาํทีเ่บีย่งเบนจากมาตรฐานด�วย

การเปิดเผยการกระทาํผิดเพื่อป�องกนัการละเมิดหลกัคณุธรรม
ต�องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระ การเปิดเผยการก
ระทาํผิดภายใต�กฎหมายต�างๆ นัน้ต �องอธบิายได�ด �วยว�าจะมีการ
ดาํเนินการอย�างไร และองค �กรต �องแน�ใจว�าการเปิดเผยจะต�องได �รบัการ
คุ �มครองพยานอย�างเต็มที่

• องค �กรควรจะทําอย�างไร :
วธิทีีด่ทีีส่ดุ หน�วยงานต�องมีนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการ

เปิดเผยการกระทาํผิดจดัช�องทางอาํนวยความสะดวก สนับสนุน และ
คุ �มครองผู �เปิดเผยการกระทาํผิด รวมทัง้คนอืน่ๆทีจ่ะได �รบัผลกระทบ

วตัถปุระสงค �ของการปกป�องผู �เปิดเผยการกระทาํผิดและการ
คุ �มครองพยานคอื

- สนับสนุนให�บคุคลเปิดเผยการกระทาํผิด
- เพื่อให �แน�ใจว�าการเปิดเผยจะได�รบัการจดัการอย�างเหมาะสม
- เพื่อให �แน�ใจว�าจะต �องมีการปกป�องคุ �มครองพยานทีเ่หมาะสม

ในทกุกรณี
ปกตกิารรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤตมิิชอบ จะใช �การ

รายงานตามกระบวนการทางการบรหิารซึง่เป็นช�องทางปกติ โดยสามารถ
รายงานให�กบักลุ�มบคุคลต�างๆ เช�น หวัหน�า ผู �อาํนวยการเจ �าหน�าที่
ผู �รบัผิดชอบ(เช�นกลุ�มงานคุ �มครองจรยิธรรม) ผู �บรหิารระดบัสงู
คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืองค �กรจรยิธรรมภายนอก การรายงานหรอื
เปิดเผยการประพฤตมิิชอบนัน้ ข �อมลูทีเ่ปิดเผย ควรประกอบด�วย

- การประพฤตมิิชอบในหน�าทีข่องเจ �าหน�าที่
- การบรหิารทีเ่ป็นอคติ หรอื (ล�มเหลว)
- การละเว �น ละเลย เพิกเฉย เลนิเล�อ หรอืการบรกิารทีไ่ม�

เหมาะสม ทาํให�สญูเสยีเงนิของแผ�นดนิ
- การกระทาํทีเ่ป็นเหตใุห �เป็นอนัตรายต�ออนามยัสาธารณะ

ความปลอดภยั หรอือนัตรายต�อสิง่แวดล�อม
ส�วนกระบวนการจะแยกต�างหากจากกระบวนการร �องทกุข �หรอื

ร �องเรยีน เช�น ในกรณีการขู�คกุคามหรอืการดหูมิ่นเหยยีดหยามกนัในที่
ทาํงาน องค �กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ



และประกาศใช�อย�างชดัเจน

-๒๐-

ประโยชน �ของกระบวนการ คอื บคุคลจะทราบว�าเมื่อมีความจาํ
เป็นต �องรายงาน/เปิดเผยจะต�องทาํอย�างไร เพื่อให �แน�ใจว�าหน�วยงานจะ
สนับสนุนและปกป�อง กลไกจะต�องเป็นกลไกเชงิรกุตอบสนองต�อการ
เปิดเผยการกระทาํผิดในกรอบของหน�วยงานในทางปฏบิตัิ ตวัอย�างเช�น
ทกุคนจะต�องรบัรู �โดยทนัที (อย�างเป็นสญัชาตญิาณ) ว�าเมื่อเกดิข �อ
สงสยัว�าเกดิการคดโกง ประพฤตผิิด ควรต�องรายงานทนัทตี�อหวัหน�า
ผู �บงัคบับญัชาหรอืผู �ได �รบัมอบหมาย และผู �บรหิารระดบัสงู หรอื
คณะกรรมการจรยิธรรมขององค �กร

การเปิดเผยการกระทาํผิดเป็นสิง่สาํคญั และผู �รบัรายงานควร
ให�คาํแนะนําผู �เปิดเผยถงึการตรวจสอบและสิง่ทีห่น�วยงานจะสนับสนุน
และคุ �มครอง

เจ �าหน�าทีข่องรฐัสามารถเปิดเผยการกระทาํผิดใน ๔ กลุ�มคอื
๑) การประพฤตมิิชอบของเจ �าหน�าทีต่ามกฎหมาย ปปช.
๒) การบรกิารทีผ่ิดพลาดโดยกระทบกบัผลประโยชน �ของผู �อืน่
๓) การละเว �นการปฏบิตัหิน�าทีห่รอืบรหิารโดยมิชอบโดย

เจ �าหน�าทีข่องรฐั องค �กรของรฐั หรอื
ผู �รบัจ �างจากรฐัเป็นผลให�งบประมาณถกูใช �สญูเปล�า

๔) การกระทาํของบคุคลเป็นผลให�เกดิอนัตรายต�อสขุภาพ
ความปลอดภยักบัสาธารณะหรอื

กระทบต�อสิง่แวดล�อม
การเปิดเผยการกระทาํผิดบางประเภทอาจจะไม�ได �รบัการ

คุ �มครอง เช�น การเปิดเผยต�อสือ่มวลชนการเปิดเผยทีก่�อให �เกดิคาํถามต�อ
ความเป็นธรรมของรฐับาลการ เปิดเผยนโยบายของหน�วยงานหรอืการ
เปิดเผยเพื่อหลกีเลีย่งการถกูลงโทษทางวนัิย

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต�องครอบคลมุ :
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทาํได �ทีไ่หน เมื่อไร และอย�างไร
- ใครบ�างทีจ่ะเป็นผู �เปิดเผย
- เปิดเผยต�อใคร
- เครือ่งมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป�อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบรหิารและความรบัผิดชอบ



• การให�ความสําคญักบัการรายงานและวธิกีารรายงานที่
ยดืหยุ�น

มาตรฐานทางจรยิธรรมต�องกําหนดให�เจ �าหน�าทีท่กุคนเปิดเผย
ข�อสงสยัเกีย่วกบัการคดโกงหรอืการให�บรกิารทีไ่ม�เป็นธรรมการจดัการ
เกีย่วกบัการรายงานควรยดืหยุ�น เช�น การรายงานต�อผู �บงัคบับญัชาหรอื
เจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบ หรอืคณะกรรมการจรยิธรรม ทีส่ามารถไปพบปะ
หรอืรายงานได�นอกสถานที่ หรอืรายงานต�อองค �กรอสิระ เช�น ปปช. ปปท.
ผู �ตรวจการแผ�นดนิ

• การผลกัดนัให �เป็นรปูธรรมในทางปฏบิตัิ
หน�วยงานต�องรบัผิดชอบในทางปฏบิตัใิห �การเปิดเผย

ผลประโยชน �สาธารณะได�รบัการคุ �มครองอย�างเชือ่มัน่ได �และข�อมลู
บคุคลต�องเก็บเป็นความลบั ปกตหิน�วยงานต�องพฒันานโยบาย/
กระบวนการในการให�คาํแนะนําต�อผู �บรหิารให�ตระหนักในความสาํคญั
สนับสนุนและปกป�องคุ �มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก�หวัหน�า
และผู �บงัคบับญัชา

-๒๑-

• เบือ้งหลงัความสําเร็จ
ประสทิธภิาพในการเปิดเผยการกระทาํผิดทีด่ทีีส่ดุคอื

วฒันธรรมการยดึถอืความถกูต �องขององค �กร องค �กรทีม่ีพฤตกิรรม
จรยิธรรมและความรบัผิดชอบ รวมทัง้ให �ความสาํคญักบัการป�องกนั
ปราบปรามการประพฤตมิิชอบทีช่ดัเจน จะทาํให �เกดิบรรยากาศจรยิธรรม
เชงิบวก วฒันธรรมเกดิจากการเสรมิสร �างการเปิดเผยผลประโยชน �
สาธารณะ การปกป�องพยานและภาวะผู �นําต�อความสาํคญัในการเปิดเผย
การกระทาํผิดของเจ �าหน�าที่ และผลกัดนัการเปิดเผยอย�างแข็งแกร�ง

การปกป�องสทิธขิองบคุคลใดๆ ทีเ่กีย่วข �องกบัการเปิดเผยเป็น
เรือ่งทีส่าํคญัมากหน�วยงานจะต�องพิสจูน �ให �ได �ว�าจะให�การดแูลอย�าง
เหมาะสม มีการบรหิารกระบวนการอย�างเท�าเทยีมซึง่จะทาํให �เจ �าหน�าที่
เกดิความเชือ่มัน่และพฒันาความรบัผิดชอบในการรายงาน

• ดชันีวดัความสาํเร็จ พิจารณาได�จาก
- มีเจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบโดยตรงหรอืมีเครอืข�ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสาํหรบัการสนับสนุนภายในองค �กรและการ

ปกป�องคุ �มครอง
- ให�การฝึกอบรมการตรวจสอบสบืสวนแก�เจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบ
- การให�คาํปรกึษาแนะนําหรอืการสนับสนุนทางจติใจ/อารมณ �

แก�ผู �เปิดเผยผลประโยชน �



สาธารณะ
- มีเครอืข�ายสนับสนุนอย�างไม�เป็นทางการผ�านการพบปะ

สนทนากบัผู �เปิดเผยคนอืน่ๆ
และหวัหน�าสายงาน

•บทบาทสาํคญัของการบรหิาร
ผู �บรหิารระดบัล�างมีบทบาทสาํคญัต�อกระบวนการเปิดเผย

ข�อมลูสาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ช�วยให�เกดิความ
ตระหนักรู �ขององค �กร และให�เห็นว�าไม�เป็นอปุสรรคในการรายงานของผู �
เปิดเผย ผู �อาํนวยการจะเป็นผู �ได �รบัข �อมลูและจดัการกบัการร �องเรยีนที่
เกีย่วข �องกบัผลการตรวจสอบ และรบัผิดชอบโดยตรงต�อผลทีจ่ะเกดิต�อ
ทมีงาน บทบาทสาํคญัทีส่ดุทีไ่ด �จากการวจิยั คอืการปรบัเปลีย่นทศันคติ
ของข�าราชการต�อการรายงาน

สมัพนัธภาพระหว�างเจ �าหน�าที่ หลงัจากรายงานการกระทาํผิด
และภาวะผู �นําเป็นเรือ่งสาํคญัมากในการสร �างบรรยากาศในทีท่าํงาน
ผู �บรหิารจะต �องสามารถคาดการณ �การตอบสนองของข�าราชการและผลที่
เกดิขึน้จากการตรวจสอบต�างๆ

ผู �อาํนวยการและเจ �าหน�าทีต่ �องไม�คกุคามหรอืทาํให �ผู �เปิดเผย
ผลประโยชน �สาธารณะกลายเป็นเหยือ่ เจ �าหน�าทีผู่ �รบัผิดชอบต�องปกป�อง
และรกัษาความเชือ่มัน่ให �แก�บคุคลทีเ่ปิดเผย หรอืผู �ต �องสงสยัในการ
เปิดเผย ให�ความเชือ่มัน่ว�าข �อมลูทีไ่ด �จะเป็นความลบัซึง่เป็นปัจจยัทีส่าํคญั
ต�อการลดแรงต�อต �าน หากสิง่ทีเ่ปิดเผยบางส�วนหรอืทัง้หมดรัว่ไหลออกไป
เป็นสิง่สาํคญัทีต่ �องเข �าไปจดัการโดยเร็ว เพื่อลดปฏกิริยิาทางลบและ
ป�องกนัผู �ต�อต �านเท�าทีจ่ะทาํได �

บทบาทอืน่ๆคอื
- ลดความเครยีดของผู �เปิดเผยและสนับสนุนในทางทีเ่หมาะสม

แก�ผู �เปิดเผย
- ปรบักลยทุธ �การบรหิารความเสีย่งเพื่อจดัการกบัสิง่ทีจ่ะเกดิ

จากการเปิดเผย
- พฒันาโครงสร �างผู �นําแก�ลกูน�องทีท่าํงาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทาํงานอย�างใกล�ชดิร�วมกบัเจ �าหน�าทีท่ีร่บัผิดชอบหรอืกลุ�ม

งานคุ �มครองจรยิธรรมเพื่อให �แน�ใจว�าได �รบัการสนับสนุนและป�องกนั
พยานทีด่ี

- ปกป�องข �อมลูทีเ่กีย่วข �องกบัการเปิดเผยทีเ่ป็นหลกัฐาน
- ให�เวลาและข�อมลูทีย่ �อนกลบัต�อทกุฝ� ายทีเ่กีย่วข �อง

-๒๒-

ผู �บรหิารจะต �องสามารถจดัการกบับคุคลทีต่�อต �านการเปิดเผย
และเจ �าหน�าทีโ่ดยให�คาํปรกึษาแนะนําลกูน�องไม�ให �ทาํผิดและตืน่ตวัต�อ



การรบัรู �ต�อการกระทาํผิด การคดโกงและทจุรติทีอ่าจเกดิขึน้ และ
ตรวจสอบข�อมลูอย�างระมดัระวงั ต �องแสดงบทบาทอย�างยตุธิรรม เป็นกลาง
ไม�เข �าไปมีส�วนได �ส�วนเสยีและตรงไปตรงมาไม�ว�าจะยากเพียงไร

ผู �บรหิารต �องทาํให �ผู �เปิดเผยมัน่ใจตัง้แต�แรกในขณะรายงานว�า
จะได �รบัการปฏบิตัอิย�าง

เป็นความลบั เชือ่มัน่ในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเ่กดิจากการเปิดเผย
ข�อมลูทีไ่ด �รบัจากผู �เปิดเผยจะต�องเป็นเอกสารทีส่มบรูณ �หากมีการ
รายงานด�วยวาจาจะต�องสรปุรายละเอยีดเป็นเอกสารผู �บรหิารจะต �องระงบั
ไม�ให �การกระทาํใดๆ ของตนเข �าไปก�าวก�าย มีอทิธพิลต�อการตรวจสอบ
หรอืทาํให �ผู �อืน่รบัรู �ได �ว�าทาํเพื่อประโยชน �ส�วนตนหรอืทาํให �รบัรู �ได �ว�า มี
อทิธพิลต�อการตรวจสอบ

• การพฒันาการตระหนักรู �และทกัษะการสนับสนุน
จดัโปรแกรมการพฒันาข�าราชการ เพื่อให �ตระหนักใน

ความสาํคญัและผลกัดนัให �เกดิทศันคตทิางบวกต�อการเปิดเผยข�อมลู โดย
อธบิายว�า ทาํไม ต�องเปิดเผย และ อะไร จะเกดิขึน้เมื่อข �าราชการเปิดเผย
การกระทาํผิด จดัให �มีการฝึกอบรม/พฒันา การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม
(ethical decision making) แก�ข �าราชการ หรอืเมื่อข �าราชการได �เลือ่น
ตาํแหน�งเป็นหวัหน�า/ผู �บรหิาร รวมทัง้ต �องได �รบัการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะ
ในการรบัข �อร �องเรยีน การรายงานการเปิดเผย และจดัการกบัการเปิดเผย
ข�อมลูรวมทัง้ทกัษะในการสนับสนุนและปกป�องคุ �มครองพยาน

• เป�าหมายเพื่อการบรหิารจดัการทีด่ี (Best- practice target)
- หน�วยงานควรสร �างกลไกในการสนับสนุนและปกป�อง

คุ �มครองผู �เปิดเผยข�อมลูมีนโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ �ทีม่าก
เกนิไป และส�งเสรมิให �คนกล�าเปิดเผยและรายงานข�อสงสยัเกีย่วกบัการ
บรหิารทีไ่ม�เป็นธรรมหรอืการคดโกงและการทจุรติ

- จดักลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงาน
และการรบัรู �ทีผ่ิดพลาดให�คาํปรกึษาการเปิดเผยพฤตกิรรมการกระทาํผิด
ทีเ่หมาะสม และปกป�องการต�อต �านทีจ่ะมีต�อผู �เปิดเผย

- โครงสร �างการรายงาน หรอืเปิดเผยผลประโยชน �สาธารณะ
ควรเหมาะสมกบัโครงสร �างธรรมชาตแิละขนาดขององค �กร

- นโยบาย โครงสร �างและกระบวนการเปิดเผยข�อมลูสาธารณะ
ต�องได �รบัทราบโดยทัว่กนั

- มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเพื่อให �แน�ใจว�าการเปิดเผยข�อมลู
สาธารณะจะได�รบัการปฏบิตัอิย�างเหมาะสมกบัผู �บรหิาร ผู �บงัคบับญัชา
ข�าราชการทัว่ไป เพื่อให �ปฏบิตัหิน�าทีเ่ป็นไปอย�างมีประสทิธภิาพ



-๒๓-
บทที่ ๓

การให� - การรบัของขวญัและผลประโยชน �
หลกัการและแนวคดินี้สามารถประยกุต �ใช �ประกอบการ

ดาํเนินการตามนโยบายการให�และรบั
ของขวญัและผลประโยชน �ของข�าราชการพลเรอืนและเจ �าหน�าทีภ่าครฐั
ในประมวลจรยิธรรมข�าราชการพลเรอืน ข�อบงัคบัว�าด �วยจรรยา
ข�าราชการของส�วนราชการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบข�าราชการพล
เรอืนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป�องกนัและปราบปรามการ
ทจุรติแห�งชาติ เรือ่งหลกัเกณฑ �การรบัทรพัย �สนิหรอืประโยชน �อืน่ใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ �าหน�าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔๓

• เจตนารมณ �
เน่ืองจากความเชือ่ถอืไว �วางใจของประชาชนต�อการปฏบิตังิาน

ของข�าราชการและเจ �าหน�าทีภ่าครฐัว�า จะต �องตดัสนิใจและกระทาํหน�าที่
โดยยดึผลประโยชน �สาธารณะเป็นหลกั ปราศจากผลประโยชน �ส�วนบคุคล
หากข�าราชการและเจ �าหน�าทีภ่าครฐัคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน �
ทีท่าํให �มีอทิธพิลต�อการตดัสนิใจและการกระทาํหน�าทีถ่อืว�าเป็นการ
ประพฤตมิิชอบ ย�อมทาํลายความเชือ่ถอืไว �วางใจของประชาชนกระทบ
ต�อความถกูต �องชอบธรรมทีอ่งค �กรภาครฐัยดึถอืในการบรหิารราชการ
รวมทัง้กระทบต�อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

•อะไรคอืของขวญัและประโยชน �อืน่ใดทีใ่ช �ในความหมายนี้
�ของขวญัและประโยชน �อืน่ใด หมายถงึ สิง่ใดๆ หรอืบรกิารใดๆ

(เงนิ ทรพัย �สนิ สิง่ของบรกิารหรอือืน่ๆทีม่ีมลูค�า) ทีข่ �าราชการและ
เจ �าหน�าทีภ่าครฐัให �และหรอืได �รบัทีน่อกเหนือจากเงนิเดอืน รายได�และ

การให�– การรบัของขวญัและผลประโยชน �



ผลประโยชน �จากการจ �างงานในราชการปกติ
�ของขวญัและผลประโยชน �อืน่ใด สามารถตคี�าตรีาคาเป็นเงนิ

หรอือาจไม�สามารถตคี�าตรีาคาได �
�ของขวญัทีส่ามารถคดิราคาได � (Tangible gifts) หมายรวมถงึ

สนิค �าบรโิภคความบนัเทงิการต �อนรบัให �ทีพ่กัการเดนิทางอปุกรณ �เครือ่งใช �
เช�นตวัอย�างสนิค �าบตัรของขวญัเครือ่งใช �ส�วนตวับตัรกํานัลบตัรลดราคา
สนิค �าหรอืบรกิารและเงนิเป็นต �น

�ของขวญัและประโยชน �อืน่ใดทีค่ดิเป็นราคาไม�ได � (Intangible
gifts and benefits)หมายถงึสิง่ใดๆหรอืบรกิารใดๆทีไ่ม�สามารถคดิเป็น
ราคาทีจ่ะซือ้ขายได�อาทเิช�นการให�บรกิารส�วนตวัการปฏบิตัดิ �วย
ความชอบส�วนตนการเข �าถงึประโยชน �หรอืการสญัญาว�าจะให�หรอืการ
สญัญาว�าจะได �รบัประโยชน �มากกว�าคนอืน่ๆ

รายละเอียดต�อจากน้ีเป็นข �อเสนอแนะในการพิจารณาเกีย่วกบั
การให�-รบัของขวญัและหรอื

ผลประโยชน �อ่ืนใดในทางปฏิบติั
• เราจะจดัการอย�างไร
การจะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �ใดๆ มี ๓ คาํถาม ทีใ่ช �

ในการตดัสนิใจว�าจะรบัหรอืไม�รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �คอื
๑) เราควรรบัหรอืไม�
๒) เราควรรายงานการรบัหรอืไม�
๓) เราสามารถเก็บไว �เป็นของตนเองได �หรอืไม�

-2๔-

๑. เราควรรบัหรอืไม�
ตามหลกัการทางจรยิธรรมแม�ว�าเราจะไม�ควรรบั แต�มีหลายโอกาสที่

เราไม�สามารถปฏเิสธได�หรอืเป็นการรบัในโอกาสทีเ่หมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมหรอืให �กนัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัใน
สงัคม อย�างไรก็ตามมีหลายโอกาสทีไ่ม�เป็นการเหมาะสมอย�างยิง่ทีจ่ะรบั

๑) ถ�าเป็นการให�เงนิ ท�านจะต�องปฏเิสธ ไม�ว�าจะเป็นโอกาสใดๆ
การรบัเงนิสดหรอืสิง่ใดๆทีส่ามารถเปลีย่นกลบัมาเป็นเงนิ เช�น ล็อตเตอรี่
หุ �น พนัธบตัร เป็นการฝ� าฝืนประมวลจรยิธรรมและอาจเข �าข�ายการรบั
สนิบน

�การถกูเสนอสิง่ใดๆนอกเหนือจากเงนินัน้สิง่ทีค่วรนํามาเป็น
เหตผุลในการตดัสนิใจคอื

-ทําไมเขาจึงเสนอให� เช�น ให�แทนคําขอบคุณการเสนอให�มี
ผลต�อการตัดสนิใจในการปฏิบติัตนหรอืไม�

-ความประทบัใจของท�านต�อของขวญัและหรอืผลประโยชน �ที่
จะส�งผลต�อการทํางานในอนาคต

�ถ�าท�านทาํงานอยู�ในกลุ�มเสีย่ง อ�อนไหว หรอือยู�ในข�ายทีต่ �อง



ได �รบัความไว �วางใจเป็นพิเศษเช�น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจ
คณุภาพต�างๆ การจดัซือ้จดัจ �าง การออกใบอนุญาตหรอืการอนุมตั/ิ
อนุญาตต�างๆ ฯลฯ ท�านจะต�องปฏบิตัติามนโยบายและหลกัจรยิธรรมเรือ่งนี้
มากกว�าบคุคลกลุ�มอืน่

๒) การรบัก�อให �เกดิการขดัแย �งระหว�างผลประโยชน �ส�วนตน
และส�วนรวมหรอืไม� หากการ

รบัก�อให �เกดิความขดัแย �งระหว�างผลประโยชน �ส�วนตนและผลประโยชน �
สาธารณะ แล�วผลประโยชน �ส�วนตน
ทีไ่ด �รบักลายเป็นมีอทิธพิลต�อการปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ หรอืก�อให �เกดิข �อ
สงสยัต�อสาธารณชนว�าเป็นการ
ประพฤตโิดยมิชอบ

การขดัแย �งระหว�างผลประโยชน �ส�วนตนและส�วนรวม เป็น
ตวักระตุ �นให �เกดิการประพฤตมิิชอบ และการทจุรติคอร �รปัชัน่ ในแต�ละ
ส�วนราชการควรกาํหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชน �ของ
ตนเอง โดยส�วนราชการทีอ่ยู�ในกลุ�มปฏิบติัหน�าทีท่ีเ่สีย่งต�อการประพฤติมิ
ชอบ ควรกาํหนดนโยบายด�านน้ีอย�างเคร�งครดัมากกว�าหน�วยงานอ่ืนๆ

หลกัการการปฏบิตังิานในภาครฐัอยู�บนพืน้ฐานทีว่�า “การกระ
ทาํและการตดัสนิใจใดๆจะต�องกระทาํด �วยความเป็นกลาง ปราศจากการมี
ส�วนได �ส�วนเสยีในการให�บรกิาร และปกป�องผลประโยชน �
ของสงัคมไทยโดยรวม”

ดงันัน้ องค �กรหรอืบคุคลใดๆ ไม�ควรใช �ของขวญัหรอื
ผลประโยชน �มาแสวงหาความชอบผลประโยชน �ให �กบัองค �กรของตนหรอื
ตนเอง เหนือองค �กรหรอืบคุคลอืน่ ทาํให �เกดิความสัน่คลอนความเชือ่ถอื
ไว �วางใจทีป่ระชาสงัคมมีต�อภาครฐั และทาํให �เกดิความไม�เป็นธรรมใน
สงัคมประการสาํคญั สมาชกิทัง้หมดในสงัคมต�องได �รบัการปฏบิตัอิย�าง
เป็นธรรม ภายใต�ระบอบประชาธปิไตย ข�าราชการและเจ �าหน�าทีภ่าครฐัมี
พนัธะผกูพนัทีจ่ะต �องปฏบิตังิานอย�างเป็นธรรมโดยกระทาํและแสดงออก
โดยยดึมาตรฐานความโปร�งใส ความพร�อมรบัผิดชอบ และแสดง
พฤตกิรรมทีถ่กูต �อง เทีย่งธรรม ตลอดเวลาทีม่ีอาชพีรบัข �าราชการ

-2๕-

ไม�ว�าของขวญัและหรอื
ผลประโยชน �นัน้จะมีค�าเพียง
เล็กน�อยก็ไม�ควรรบั เพราะ

ก�อให �เกดิความรู �สกึผกูพนัหรอื
�ใ � ใ � ิ



๒.เราต �องรายงานหรอืไม�

การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �ตดัสนิจาก
หลกัการต�อไปนี้

๑) ธรรมชาตขิองผู �ให � : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบยีบที่
เกีย่วข �อง เช�น ประกาศคณะกรรมการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แห�งชาติ รวมทัง้นโยบายของหน�วยงาน เช�น การห�ามรบัของขวญัหรอื
ประโยชน �จากคู�สญัญา/องค �กรหรอืบคุคลทีก่ําลงัจะมาทาํการค �า การ
สญัญาว�าจะให�-รบักบัองค �กรหรอืบคุคลทีจ่ะขอทาํใบอนุญาตหรอืรบัการ
ตรวจสอบด�านต�างๆ ฯลฯ

หน�วยงานควรกําหนดนโยบายด�านนี้ให �เคร�งครดัและมี
กระบวนการทีช่�วยให�ข �าราชการและเจ �าหน�าทีภ่าครฐัสามารถจดัการเรือ่ง
นี้ได �อย�างเหมาะสม การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �
ใดๆต �องมีการลงทะเบยีนรบัอย�างเป็นทางการ

๒) บทบาทหน�าทีข่องท�านในองค �กร : ถ�าข �าราชการนัน้ๆ
ทาํงานในขอบข�ายทีอ่�อนไหวและต�องการความเชือ่ถอืไว �วางใจเป็นพิเศษ
และหรอืกลุ�มทีเ่กีย่วกบัการได �ประโยชน �หรอืเสยีประโยชน �ทัง้จากระดบั
องค �กร และระดบับคุคล อาทเิช�น งานตรวจสอบ งานจดัซือ้จดัจ �าง การให�
ใบอนุญาต/ยดึใบอนุญาต ฯลฯ ควรให�แน�ใจทีส่ดุว�าตวัท�านและองค �กรมี
ความเทีย่งธรรมและจะไม�ถกูตัง้ข �อสงสยั แม�ว�า

หน�วยงานของท�านมิได �กําหนดนโยบายเกีย่วกบัการห�ามรบั
ของขวญัหรอืผลประโยชน �ใดๆและมิได �กําหนดให�รายงานการรบั
ของขวญัและผลประโยชน �ท�านควรดาํรงความถกูต �องด �วยการรายงาน
หรอืปฏเิสธทีจ่ะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �นัน้ๆ

หลกัการการกําหนดว�าของขวญัและผลประโยชน �อืน่ใดควร
ต�องรายงานหรอืไม� ควรจะต�องให�องค �กรเก็บรกัษาไว �หรอืไม� หรอืควรตก
เป็นของข�าราชการ ให�เทยีบกบัค�าตามราคาตลาดโดยต�องมีค�าน�อยกว�า๓,
๐๐๐ บาท ทัง้นี้ ให �ปฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการป�องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติแห�งชาตเิรือ่งหลกัเกณฑ �การรบัทรพัย �สนิหรอื
ประโยชน �อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจ �าหน�าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔
๓(ภาคผนวก๑)

แนวพิจารณาในการปฏบิตัิ
�ของขวญัทัง้หมดทีม่ีค�าทางวฒันธรรมหรอืประวตัศิาสตร �เช�น

งานศลิปะพระพทุธรปูเครือ่งประดบัโบราณ ฯลฯ แม�จะมีขนาดเล็กหรอืเป็น
เรือ่งเล็กน�อย ของขวญันัน้ๆ ย�อมเป็นทรพัย �สนิขององค �กรไม�ว�าจะมีค�า
ราคาเท�าใด

�ของขวญัหรอืผลประโยชน �ทีไ่ด �รบัเมื่อเทยีบกบัราคาตลาด มี



ค�าน�อยกว�า ๓,๐๐๐ บาท ไม�ต �องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได �
�ของขวญัหรอืผลประโยชน �ใดๆเมื่อเทยีบกบัราคาตลาดมีค�าเกนิ

๓,๐๐๐ บาท ต�องรายงานหน�วยงานและลงทะเบยีนไว �
�ถ�าของขวญัหรอืผลประโยชน �ทีม่ีค�าทางการตลาดระหว�าง ๓,

๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ �าหน�าทีม่ีความจาํเป็นต �องรบัให �องค �กรโดย
หวัหน�าส�วนราชการตดัสนิว�า สมควรให�ข �าราชการหรอืเจ �าหน�าทีข่องรฐั
คนนัน้ๆรบัทรพัย �สนิดงักล�าวหรอืไม�

�ถ�าของขวญัหรอืผลประโยชน �ทีม่ีค�าทางการตลาดมากกว�า ๑๕,
๐๐๐ บาท ให�ส�งมอบเป็นทรพัย �สนิขององค �กร เพื่อใช �ประโยชน �สาธารณะ
และหรอืตามความเหมาะสม องค �กรอาจพิจารณาอนุญาตให�ข �าราชการ
หรอืเจ �าหน�าทีข่องรฐัผู �นัน้เก็บรกัษาของไว �เป็นกรณีไป เช�น ของขวญัใน
การย �ายหน�วยงานในขณะดาํรงตาํแหน�งเดมิ ของขวญัในโอกาส
เกษียณอายรุาชการหรอืลาออกจากงานของขวญัหรอืผลประโยชน �ที่
เพื่อนร�วมงานให�เมื่อเจ็บป� วยฯลฯ

-2๖-

�ถ�าในปีงบประมาณใดๆคณุค�ารวมของขวญัและหรอื
ผลประโยชน �ทีไ่ด �รบัจากผู �ให �คนเดยีวกนักลุ�มเดยีวกนัหรอืผู �ให �มี
ความสมัพนัธ �กนัหลายๆครัง้ เมื่อรวมกนัทัง้ปีมีค�ามากกว�า ๓,๐๐๐ บาท
ต�องรายงานของขวญัหรอืผลประโยชน �แต�ละอย�างทีไ่ด �รบั

�ถ�าในปีงบประมาณใดๆได�ของขวญัและหรอืผลประโยชน �จาก
ผู �รบับรกิาร แม�จะต�างคนต�างกลุ�มเพื่อเป็นการขอบคณุในการให�บรกิารทีด่ี
แต�เมื่อรวมกนัแล �วมีค�ามากกว�าสามพนับาทต�องรายงานของขวญัหรอื
ผลประโยชน �แต�ละอย�างนัน้

�ของขวญัและหรอืผลประโยชน �ใดๆ ทีไ่ด �รบัเพื่อเป็นการ
ขอบคณุจากผู �รบับรกิาร(ประชาชนองค �กรเอกชน) ทีไ่ด �อย�างสม่ําเสมอ
บ�อยครัง้อาจทาํให �เกดิข �อสงสยัจากประชาชนว�ามีอทิธพิลบดิเบอืน
ก�อให�เกดิอคตใินการให�บรกิารของข�าราชการหรอืเจ �าหน�าทีภ่าครฐั หรอื
อาจก�อให�เกดิความรู �สกึชอบและคาดหวงัว�าจะได �รบัของขวญัและหรอื
ผลประโยชน �เมื่อมีผู �มารบับรกิารควรปฏเิสธการรบั

�เงนิสดหรอืสิง่ใดๆทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได � (ตวัอย�างเช�น หุ �น
พนัธบตัร ล็อตเตอรี)่ ต�องปฏเิสธไม�รบัไม�ว�าจะอยู�ในสถานการณ �ใดๆ)

๓. เราจะเก็บรกัษาไว �เองได �หรอืไม�
๑) ปกตสิามารถเก็บรกัษาไว �เองหากมีค�าไม�เกนิ ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว�าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท

ส�วนราชการต�องพิจารณาตดัสนิว�าข �าราชการหรอืเจ �าหน�าทีภ่าครฐันัน้ๆจะ
เก็บไว �เองได �หรอืไม�

๓) หากราคามากกว�า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต�องให�เป็นทรพัย �สนิ



ของส�วนราชการและส�วนราชการพิจารณาตดัสนิว�าจะใช �ประโยชน �อย�างไร

๔. การฝ� าฝืนกฎนี้มีโทษอย�างไร
การฝ� าฝืนนโยบายว�าด �วยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน �นัน้ และ

พร�อมฝ� าฝืนการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมอาจถกูลงโทษตกัเตอืน ตดั
เงนิเดอืน จนกระทัง่ถงึไล�ออก ขึน้กบัความร �ายแรงของการฝ� าฝืน

นอกจากนัน้หากการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน �นัน้ๆ เข �า
ข�ายการรบัสนิบน ฉ�อฉล

ทจุรติ และสามารถพิสจูน �ได �ว�า ข �าราชการและหรอืเจ �าหน�าทีภ่าครฐันัน้ๆ
รบัของขวญัหรอืผลประโยชน �ซึง่
มีผลต�อความเป็นธรรมก�อให�เกดิผลประโยชน �แก�ผู �ให �โดยมิชอบ หากถกู
ตดัสนิว�าผิดจรงิผู �มีส�วนเกีย่วข �อง
ทกุคนอาจมีส�วนร�วมในการรบัโทษทางอาญาด�วย

• การรบัของขวญัและผลประโยชน �: กญุแจแห�งความเสีย่ง
การรบัของขวญัและผลประโยชน �ใดๆเป็นสาเหตใุห �

สาธารณชนรบัรู �ว�ามีการปฏบิตัอิย�างมีอคตมิีอทิธพิลต�อการตดัสนิใจใน
การปฏบิตัหิน�าทีร่าชการ ก�อให�เกดิการทาํลายความเชือ่ถอืศรทัธาของ
ประชาชนต�อภาครฐัและต�อข �าราชการ

กญุแจแห�งความเสีย่ง ๒ ประการทีส่าํคญัคอื
๑. ความพยายามทีจ่ะหลบเลีย่งกฎเกณฑ �โดยตคี�าราคา

ของขวญัและหรอืผลประโยชน �น�อยกว�าความเป็นจรงิ การตคี�าราคาตํา่
กว�าความเป็นจรงินัน้ บคุคลอาจจงูใจตนเองหรอืจงูใจผู �อืน่ให �คดิว�า
ของขวญัและหรอืผลประโยชน �นัน้ๆมีค�าตํา่กว�าทีเ่ป็นจรงิ เพื่อหลกีเลีย่ง
การรายงาน การกระทาํดงักล�าวนับว�าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึง่เข �า
ข�ายฝ� าฝืนประมวลจรยิธรรม
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๒. การเพิกเฉยมองข�ามความผิดและละเลยต�อผลทีเ่กดิขึน้
�การรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �ใดๆ อาจทาํให �ตดิเป็น

นิสยัอย�างรวดเร็วและก�อให�เกดิความคาดหวงัเสมอว�าจะได �รบัของขวญั
และหรอืผลประโยชน �ใดๆ ในการปฏบิตัหิน�าทีร่าชการทาํให �เกดิความรู �สกึ
ชอบหรอือยากปฏบิตัติ�อผู �รบับรกิาร หรอืผู �รบังาน-รบัจ �าง-รบัเหมาฯลฯ ที่
เป็นผู �ให �ของขวญัและหรอืผลประโยชน �โดยอทิธพิลของความชอบหรอื
ประโยชน �ตอบแทนทีไ่ด �รบัทาํให �มีการปฏบิตัติอบแทนเกนิกว�ามาตรฐาน
ทีก่ําหนด

ในสถานการณ �เช�นนี้ ผู �รบัจ �าง ผู �รบัเหมา และหรอืผู �รบัจดัซือ้



อาจรบัรู �ผิดพลาดและเข �าใจว�าการรบัจ �างต�างๆไม�ต �องทาํในระดบั
มาตรฐานหรอืลดคณุค�าการบรกิาร

นอกจากนัน้หากเกดิการปฏบิตัเิป็นวฒันธรรมการทาํงานของ
องค �กรข �าราชการและหรอืเจ �าหน�าทีข่องรฐัจะมีพฤตกิรรมเคยชนิกบั “การ
รบัรางวลั” จากการปฏบิตัหิน�าทีแ่ละละเว �นการปฏบิตัหิน�าทีโ่ดยความ
รบัผิดชอบซึง่จดัได �ว�าเป็น การรบัสนิบน

�การแสวงหาเหตผุลเพื่อบดิเบอืนความจรงิ มีแนวโน�มทีเ่ป็นไป
ได�มากทีเ่ราจะรบัของขวญัและผลประโยชน �โดยเฉพาะสิง่ทีถ่กูใจเรา
บคุคลอาจสงสยัว�าการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน �ใดๆ ถอืได �ว�า
เป็นความผิดแต�ผู �รบัมกัจะหาเหตผุลเข �าข �างตนเองดงันี้

“ฉันรู �ว�าไม�ควรรบัของดังกล�าว แต�ด�วยมารยาทจึงไม�กล �าจะ
ปฏิเสธน้ําใจ หรอืหากไม�รบัจะเป็นการทําลายสมัพันธภาพระหว�างผู�ให�กบั
องค �กรหรอืกบัตนเอง”

“คนอ่ืนๆก็ทําเช�นน้ี ทําไมฉันจะทําบ�างไม�ได�”
“ดูซิ ฉันอุทศิเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังน้ัน มนัเป็นการ

ยติุธรรมทีเ่ราจะได�รางวลัผลประโยชน �พิเศษบ�าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจรงิๆ ดังน้ันผู�บงัคับบญัชาจึงชมฉัน และ

เป็นเรือ่งธรรมดาทีฉั่นมกัเป็นคนแรกเสมอทีไ่ด�รบัโอกาสให�ไปฝึกอบรม/
สมัมนา”

“มนัเป็นแค�ตัวอย�างฟรใีห�ทดลองใช � และฉันก็ไม�คิดว�า
หน�วยงานของฉันจะสัง่สนิค�าชนิดน้ีแม �ว�าฉันจะให�คําแนะนําก็ตาม”

“ฉันไม�เห็นมกีฎ ระเบียบใดๆ เกีย่วกบัการให�ของขวญั ดังน้ัน
ฉันก็ไม�ได�ฝ� าฝืนกฎเกณฑ �ใดๆ”

ท�านต�องระลกึอยู�เสมอว�าเหตผุลทีท่�านใช �กล�าวอ �างเช�นนี้ไม�
สามารถปกป�องท�านจากการถกูดาํเนินการทางวนัิย หากการกระทาํของ
ท�านเป็นการกระทาํทีม่ิชอบ

สถานการณ �ตวัอย�าง
หน�วยงานภาครฐัหน่ึง ส�งนักทรพัยากรบคุคลทีท่ําหน�าทีจ่ดัซือ้

จดัจ �าง (HR procurement) ให�เข �าร�วมสมัมนาด�านทรพัยากรบคุคล
เจ �าหน�าทีผู่ �นัน้ได �รบัรางวลัมลูค�า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู �เข �าร�วม
สมัมนาทีม่ีบคุลกิเป็น personnel planner ซึง่บรจิาคโดย
โรงงานผลติสนิค �าทีเ่ป็นคู�ค �ากบัหน�วยงาน เจ �าหน�าทีไ่ด �เก็บของ
รางวลันัน้ไว �โดยไม�ได �รายงานหน�วยงานเน่ืองจากคดิว�าเป็นรางวลัที่
ตนชนะจากการเข �าร�วมกจิกรรมการสมัมนา

ผู �บงัคบับญัชาตระหนักถงึความหมายทีอ่าจแอบแฝงมาจาก
การให� และตดัสนิใจว�าจะต �องมีการรายงานของรางวลันัน้และ
ลงทะเบยีนเป็นของหน�วยงาน โดยให�เหตผุลว�าการปรากฏตวัของเขา
ในการเข �าร�วมสมัมนาเป็นเพราะได �รบัการสนับสนุนจากหน�วยงาน
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โมเดลสาํหรบัการตดัสนิใจ
ประเด็นการตดัสนิใจ
เจตนารมณ � : อะไรเป็นเจตนาของการให�ของขวญัและหรอื
ผลประโยชน �
กฎระเบยีบ: มีกฎระเบยีบหรอืนโยบายอะไรทีเ่กีย่วกบัการให�ของขวญั
และหรอื

ผลประโยชน �
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต�อสาธารณชนเพียงใด
คณุค�า : ของขวญัและหรอืผลประโยชน �มีค�าราคาเท�าใด
หลกัจรยิธรรม : มีหลกัจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการรบัของขวญัหรอืไม�และมี
อะไรบ �าง
อตัลกัษณ � : ผู �ให �มีอตัลกัษณ �เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให�คอือะไร
•บทสรปุ
ความเชือ่ถอืไว �วางใจ และจรยิธรรมเป็นรากฐานของการบรหิารภาครฐัทีด่ี
เมื่อท�านเป็นข�าราชการและหรอืเจ �าหน�าทีภ่าครฐัไม�ว�าจะสงักดัหน�วยงานใด
ท�านถกูคาดหวงัให �ปฏบิตัหิน�าทีแ่ละตดัสนิใจโดยปราศจากอคตทิ�านถกู
คาดหวงัไม�ให �แสวงหารางวลัหรอืผลประโยชน �ในรปูแบบใดๆ
นอกเหนือจากเงนิเดอืนและผลประโยชน �ทีร่ฐัจดัให � แม �ว�านโยบายของ
หน�วยงานหลายแห�งจะอนุญาตให�รบัของขวญัได � ซึง่ถอืว�าเป็นของทีร่ะลกึ
ในโอกาสทีเ่หมาะสม แต�อย�างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรบัเสมอ การ
ฝ� าฝืนขอบเขตด�วยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน �ทีไ่ม�เหมาะสม จะ
นําไปสู�ความเสีย่งต�อการทจุรติ และทาํลายชือ่เสยีงของท�านรวมทัง้
องค �กรของท�านเอง



-๒๙-

บทที่ ๔

องค �ประกอบของกฎหมาย

ห�ามดาํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว�างผลประโยชน �ส�วน
บคุคลและผลประโยชน �ส�วนรวม

ตามมาตรา ๑๐๐ แห�งพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ ว�า
ด �วยการป�องกนัและปราบปราม

การทจุรติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ได �บญัญตัหิ �ามมิให �เจ �าหน�าทีข่องรฐั
ผู �ใดดาํเนินกจิการ ดงัต�อไปนี้

(๑) เป็นคู�สญัญาหรอืมีส�วนได �เสยีในสญัญาทีท่าํกบั
หน�วยงานของรฐัทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐั ผู �นัน้ปฏบิตัหิน�าทีใ่นฐานะ
เป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐัซึง่มีอาํนาจกํากบัดแูล ควบคมุ
ตรวจสอบหรอืดาํเนินคดี

(๒) เป็นหุ �นส�วน หรอืผู �ถอืหุ �นในห�างหุ �นส�วน หรอืบรษัิทเข �า
เป็นคู�สญัญากบัหน�วยงานของรฐัซึง่เจ �าหน�าทีผู่ �นัน้ปฏบิตัิ
หน�าทีใ่นฐานะทีเ่ป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐัมีอาํนาจ กํากบั ดแูล

แนวทางการปฏบิตัหิน�าที่ เพื่อป�องกนัมิให �
เกดิการฝ� าฝืนบทบญัญตัิ พ.ร.บ.ประกอบ

รฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและ



ควบคมุ ตรวจสอบ

(๓) การรบัสมัปทาน หรอืคงถอืไว �ซึง่สมัปทานจากรฐั หน�วย
ราชการ หน�วยงานของรฐัรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส�วนท�องถิน่
หรอืเข �าเป็นคู�สญัญากบัหน�วยราชการ หน�วยงานของรฐั
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส�วนท�องถิน่ อนัมีลกัษณะเป็นการ
ผกูขาดตดัตอน ทัง้นี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรอืทางอ �อมหรอืเป็น
หุ �นส�วน หรอืเป็นผู �ถอืหุ �นในห�างหุ �นส�วน หรอืบรษัิททีร่บั
สมัปทานหรอืเข �าเป็นคู�สญัญาในลกัษณะดงักล�าว

(๔) เข �าไปมีส�วนได �เสยีในฐานะกรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน
พนักงาน หรอืลกูจ �างในธรุกจิของเอกชนซึง่อยู�ภายใต �การกํา
กบั ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบของหน�วยงานของรฐัที่
เจ �าหน�าทีผู่ �นัน้สงักดัอยู� หรอืได �ปฏบิตัหิน�าทีใ่นฐานะเป็นผู �
ได �รบัมอบหมาย ซึง่โดยสภาพของผลประโยชน �ของธรุกจิ
ของเอกชนนัน้อาจจะมีการขดัแย �งต�อประโยชน �ทางราชการ
หรอืกระทบต�อความมีอสิระในการปฏบิตัหิน�าทีเ่จ �าหน�าทีผู่ �นัน้

การกระทาํของเจ �าหน�าทีร่ฐัทีต่ �องห �ามตามกฎหมาย

(๑) เป็นคู�สญัญา หมายถงึ การทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัในตาํแหน�ง
นายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่ ได �เข �ามาทาํ
สญัญากบัหน�วยงานรฐั มีฐานะเป็นคู�สญัญากบัหน�วยงาน
ของรฐั อนัเป็นสญัญาทีจ่ะต �องดาํเนินการจดัซือ้จดัจ �าง

-๓๐-

(๒) การมีส�วนได �เสยีในสญัญา หมายถงึ การทีเ่จ �าหน�าทีข่อง
รฐัในตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่
จะต �องมีเจตนาประสงค �จะให�ตนได�รบัประโยชน �หรอืเลอืก
ประโยชน �ให �กบับคุคลอืน่ โดยการใช �อาํนาจหน�าทีเ่ข �าไปยุ�ง
เกีย่วกบัสญัญานัน้หรอืการเข �าไปดาํเนินกจิการใดๆ เพื่อ
เป็นการป�องกนัในกรณี ทีต่นอาจจะต�องเสยีประโยชน �หรอื
ได �รบัความเสยีหาย

(๓) การเป็นหุ �นส�วนในห�างหุ �นส�วน หมายถงึ การทีเ่จ �าหน�าที่
ของรฐัในตาํแหน�งทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดได�



ร�วมกนัลงทนุในห�างหุ �นส�วน ห�างหุ �นส�วนสามญั ห�างหุ �นส�วน
สามญัจดทะเบยีน หรอืห �างหุ �นส�วนจาํกดั เป็นต �น และได �
เข �ามาเป็นคู�สญัญากบัหน�วยงานของรฐั โดยปฏบิตัหิน�าที่
ในฐานะเป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐัเจตนาทีจ่ะเอือ้ประโยชน �ต�อ
ตนเองหรอืบคุคลอืน่

(๔) การถอืหุ �นในบรษัิท หมายถงึ การทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัใน
ตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่ ได �
เข �าไปลงทนุโดยมีหุ �นในบรษัิท ตามทะเบยีนผู �ถอืหุ �นและ
บรษัิททีม่ีเจ �าหน�าทีข่องรฐัมีหุ �นอยู�นัน้ได �เข �ามาเป็นคู�สญัญา
กบัหน�วยงานของรฐัทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัในตาํแหน�งมีอาํนาจ
กํากบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ

(๕) รบัสมัปทาน หรอืคงไว �ซึง่สมัปทาน หรอืเข �าไปเป็น
คู�สญัญาอนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดเป็นหุ �นส�วนหรอืผู �ถอื
หุ �น หรอืในห�างหุ �นส�วนหรอืบรษัิท ทีร่บัสมัปทาน

สญัญาสมัปทาน หมายถงึ สญัญาทีเ่อกชนได�รบัอนุญาต
จากรฐัให �ดาํเนินกจิการ ต�างๆ แทน ดงัต�อไปนี้

 สญัญาทีร่ฐัอนุญาตให�เอกชนจดัทาํบรกิารสาธารณะ

 สญัญาทีร่ฐัให �เอกชนร�วมลงทนุในกจิการของรฐั

 สญัญาทีร่ฐัให �เอกชนแสวงหาประโยชน �จาก
ทรพัยากรธรรมชาติ

การรบัสมัปทานจากรฐั หมายถงึ การทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐั
ในตาํแหน�งเข �าเป็นคู�สญัญากบัรฐั และทาํสญัญารบัสมัปทาน
ในสถานะเอกชน อนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน ไม�ว�า
โดยทางตรงหรอืทางอ �อม

(๖) เป็นกรรมการ ทีป่รกึษาในธรุกจิเอกชน หมายถงึ
เจ �าหน�าทีข่องรฐัในตาํแหน�งเข �าไปมีส�วนได �เสยีในฐานะ
เป็นกรรมการหรอืทีป่รกึษาในธรุกจิเอกชน

(๗) ตวัแทนในธรุกจิของเอกชน หมายถงึ การทีเ่จ �าหน�าทีข่อง
รฐัในตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่



ได �ทาํการเป็นตวัแทน กบัตวัการทีเ่ป็นเอกชนในธรุกจิ
เอกชนอนัเป็นหน�าทีข่องตวัแทนในธรุกจิเอกชน

(๘) ในฐานะพนักงานหรอืลกูจ �างในธรุกจิเอกชน หมายถงึ
การทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัในตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี ผู �บรหิาร
ส�วนท�องถิน่ได �เข �าไปเป็นพนักงานหรอืลกูจ �างในธรุกจิ
เอกชน

-๓๑-
ข�อห�ามสาํหรบัคู�สมรส (ภรยิาหรอืสามี) ของเจ �าหน�าที่

ของรฐัทีต่ �องห �ามดาํเนินกจิการ ทีเ่ป็นการขดักนัระหว�าง
ประโยชน �ส�วนบคุคลและประโยชน �ส�วนรวม

พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการ
ป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ ได �บญัญตัหิ �ามมิ ให �
เจ �าหน�าทีข่องรฐัดาํเนินกจิการใดๆ ทีเ่ป็นการขดักนัระหว�าง
ผลประโยชน �ส�วนบคุคลและผลประโยชน �ส�วนรวม บทบญัญตัิ
ดงักล�าวยงับงัคบัไปถงึคู�สมรสของเจ �าหน�าทีข่องรฐั (ภรยิา
หรอืสามี) ด�วย โดยมีข �อห �าม ดงัต�อไปนี้

(1) ห�ามคู�สมรส (ภรยิา หรอืสามี) ของเจ �าหน�าทีข่องรฐั
เป็นคู�สญัญา หมายถงึ การห�ามคู�สมรสของ เจ �าหน�าที่
ของรฐัในตาํแหน�งเข �ามาเป็นคู�สญัญาโดยตรงกบั
หน�วยงานทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัผู �นัน้ปฏบิตัหิน�าที่ ในฐานะ
เจ �าหน�าทีผู่ �มีอาํนาจ กํากบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ

(2) ห�ามคู�สมรสของเจ �าหน�าทีม่ีส�วนได �เสยีในสญัญา หมายถงึ
การทีคู่�สมรสของเจ �าหน�าทีใ่น ตาํแหน�งได �อาศยัอาํนาจ
หน�าทีโ่ดยมีเจตนาหรอืความประสงค �ทีจ่ะให �ตนได�รบั
ประโยชน �หรอืเอือ้ประโยชน �ต�อบคุคลอืน่ๆโดยการใช �
อาํนาจหน�าทีข่องคู�สมรสไปดาํเนินกจิการใดๆในสญัญา
(3) ห�ามคู�สมรส (ภรยิาหรอืสามี) ของเจ �าหน�าทีร่ฐัเป็น
หุ �นส�วนในห�างหุ �นส�วน หมายถงึ การทีคู่� สมรสของ
เจ �าหน�าทีร่ฐัได �ลงทนุในห�างหุ �นส�วนสามญั ห�างหุ �นส�วน
สามญัจดทะเบยีน ห�างหุ �นส�วนจาํกดัและได �เข �ามาเป็น



คู�สญัญากบัหน�วยงานรฐั
(4) ห�ามคู�สมรส (ภรยิาหรอืสามี) ของเจ �าหน�าทีข่องรฐัใน
ตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่ถอื
หุ �นในบรษัิท หมายถงึ การทีคู่�สมรสของเจ �าหน�าทีข่องรฐั
เข �าไปลงทนุโดยการมีหุ �นในบรษัิทตามทะเบยีนผู �ถอืหุ �น
และบรษัิททีม่ีเจ �าหน�าทีข่องรฐัมีหุ �นอยู�นัน้ได �เข �ามาเป็น
คู�สญัญากบัหน�วยงานของรฐั

(5) ห�ามคู�สมรส (ภรยิาหรอืสามี) ของเจ �าหน�าทีข่องรฐัรบั
สมัปทาน หรอืคงถอืไว �ซึง่สมัปทาน หรอืเข �าเป็นคู�สญัญา
อนัมีลกัษณะเป็นการผกูขาดตดัตอน หรอืเป็นหุ �นส�วน หรอื
เป็นหุ �นส�วนทีถ่อืหุ �นในห�างหุ �นส�วน หรอืบรษัิททีไ่ด �รบั
สมัปทานหรอืเข �าเป็นคู�สญัญาในลกัษณะดงักล�าว

(6)ห�ามคู�สมรส (ภรยิาหรอืสามี) ของเจ �าหน�าทีร่ฐัใน
ตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่เข �า
ไปมีส�วนได �เสยีในฐานะต�างๆเป็นกรรมการ เป็นทีป่รกึษา
ตวัแทน พนักงานหรอืลกูจ �างในธรุกจิเอกชนซึง่อยู�ภายใต �
การกํากบัดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบของหน�วยงานของ
รฐัทีเ่จ �าหน�าทีข่องรฐัผู �นัน้สงักดัอยู� หรอืปฏบิตัหิน�าทีใ่น
ฐานะเป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐั ซึง่โดยสภาพผลของธรุกจิ
เอกชนนัน้อาจขดัแย �งกบัประโยชน �ส�วนรวม หรอื
ประโยชน �ของทางราชการ หรอืกระทบต�อความมีอสิระใน
การปฏบิตัหิน�าทีข่องเจ �าหน�าทีข่องรฐัผู �นัน้

-๓๒-

แนวทางการปฏบิตัเิพื่อป�องกนัไม�ให �ฝ� าฝืนบทบญัญตัิ
มาตรา ๑๐๐

๑. การเตรยีมตวัก�อนเข �าสู�ตาํแหน�งก�อนเป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐั
บคุคลนัน้จะต �อง ตรวจสอบตนเอง คู�สมรส บตุรทีย่งัไม�
บรรลนิุตภิาวะ ว�าได �มีการดาํเนินกจิการใดๆบ�างในขณะ
ทีต่นเองได �อยู�ในสถานะของเอกชน ทีไ่ด �ทาํธรุกจิหรอืทาํ



การค�าไว �กบัรฐั โดยจะต�องตรวจสอบการเป็นคู�สญัญากบั
รฐั การรบัสมัปทานจากรฐั หรอืการเป็นกรรมการผู �จดัการ
การถอืหุ �น หรอืการเป็นหุ �นส�วนผู �จดัการในห�างหุ �นส�วน
ต�างๆ ว�ามีหรอืไม� และจะต�องสาํรวจกจิการต�างๆของคู�
สมรสรวมไปถงึศกึษากําหมายทีเ่กีย่วข �อง เพื่อให �ทราบ
ก�อนเข �าสู�ตาํแหน�งว�าจะต �องดาํเนินการต�างๆเกีย่วกบักจิก
ารธรุกจินัน้อย�างไร มิให �ขดัต�อบทบญัญตัขิองกฎหมาย

๒. การปฏบิตัหิน�าทีห่รอืการดาํรงตาํแหน�งในระหว�างทีเ่ป็น
เจ �าหน�าทีข่องรฐั ในตาํแหน�งนายกรฐัมนตรี รฐัมนตรี
ผู �บรหิารส�วนท�องถิน่ ในขณะทีด่าํรงตาํแหน�งตามข�างต �น
จะต �องไม�ดาํเนินกจิการใดๆทีเ่ป็นการขดักนัระหว�าง
ผลประโยชน �ส�วนบคุคลกบัผลประโยชน �ส�วนรวมตามที่
กําหนดไว �ในมาตรา ๑๐๐ แห�งกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและปราบปรามการทจุรติ
และการทาํความเข �าใจกบัคู�สมรสในหลกัการของ
กฎหมายได�แล �ว หรอืเกดิการเข �าใจทีไ่ม�ถกูต �องอาจจะ
เป็นการดาํเนินการทีเ่ป็นการต �องห�ามตามกฎหมาย
กล�าวคอืแม�ตนเองจะมิได �กระทาํการทีก่ฎหมายบญัญตัวิ�า
เป็นความผิดแต�ละเลย ไม�ใส�ใจกบัการดาํเนินการของคู�
สมรส ทาํให �คู�สมรสดาํเนินกจิการต�างๆตามทีก่ฎหมาย
ห�ามไว �เจ �าหน�าทีข่องรฐัผู �นัน้จะต �องได �รบัโทษทางอาญาที่
เกดิจากการกระทาํของคู�สมรส โดยจะต�องถกูระวาง
โทษจาํคกุ ปรบั หรอืทัง้จาํทัง้ปรบัแล �วแต�กรณี

๓. การดาํเนินกจิการในภายหลงัพ�นจากตาํแหน�ง (พ�นจาก
การเป็นเจ �าหน�าทีข่องรฐัยงัไม�ถงึสองปี) มาตรา ๑๐๐
แห�งกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญว�าด �วยการป�องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติ ได �บญัญตัหิ �ามเจ �าหน�าทีข่องรฐัมิ
ให �ดาํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหว�างผลประโยชน �
ส�วนบคุคลและผลประโยชน �ส�วนรวม โดยห�ามดาํเนินการ
นัน้ต�อไปอกีเป็นเวลาสองปีนับแต�เจ �าหน�าทีข่องรฐัผู �นัน้
ได �พ �นจากตาํแหน�ง เจ �าหน�าทีข่องรฐัในตาํแหน�งนัน้ๆแล �ว
การห�ามในส�วนนี้ได �ห �ามการดาํเนินกจิการของคู�สมรส



ของเจ �าหน�าทีร่ฐัไว �ด �วย


