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คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
เรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อน

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโปุง
อาเภอเวยยงปุาเปูา จังหวัดเชยยงราย
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คานา
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทย่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าทย่รัฐหรือทย่
เราเรยยกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมยผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม
ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าทย่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าทย่รัฐ จนทาให้เกิด
การละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าทย่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความ
เป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน
สถาบันและสังคมต้องสูญเสยยไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการ
ให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ดังนั้น เพื่อช่วยปูองกันมิให้เกิดปัญหาการมยผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโปุง
จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ฉบับนย้ขึ้น
โดยมยสาระสาคัญเกย่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกย่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับ
เจ้าหน้าทย่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้ง
หลยกเลย่ยงมิให้เกิดการฝุาฝืนมาตรฐานจริยธรรมทย่กาหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านโปุง และเผยแพร่ภาพลักษณ์ทย่ดยของเทศบาลให้เป็นทย่ยอมรับของสังคม อันจะนาพาหน่วยงานไปสู่
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ทย่กาหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโปุง
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บททย่ 1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interests มยการใช้คาภาษาไทยไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคาเหล่านย้
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทาทย่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทย่ดย (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะทย่มยผลต่อการปฏิบัติหน้าทย่ของ
เจ้าหน้าทย่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ทย่เจ้าหน้าทย่ของรัฐมยผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตาม
อานาจหน้าทย่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสยยต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
มยหลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ
ทย่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมยลักษณะ ๗ ประการ ดังนย้
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าทย่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจ
หน้าทย่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสยยภาษย หรือเป็นเจ้าหน้าทย่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรยยกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าทย่ ส่งผลทย่เป็น
คุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรยบไปซื้อทย่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานทย่ตนเองทางานอยู่ เช่น
เป็นนักบัญชย แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มยเวลาทางานบัญชยในหน้าทย่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทางานหลังออกจากตาแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากทย่ทาทางานเดิม
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากทย่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษยยณ เป็นต้น
หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าทย่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของ
สาธารณะมยความสาคัญในอันดับต้น
ความซื่อตรงต่อหน้าทย่ของเจ้าหน้าทย่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม)
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บททย่ 2 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันทย่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับทย่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการปูองกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาหนดมาตรฐาน
จริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนทย่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด
๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนทย่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ และประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลตะเคยยนได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม ส่วนทย่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๓
สาหรับในบทนย้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดทย่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมยสาระสาคัญเป็น๓หัวข้อใหญ่คือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์
การบริหารผลประโยชน์ทบั ซ้อน
หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมยดังนย้
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าทย่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมย
ความสาคัญอันดับต้น
• ความซื่อตรงต่อหน้าทย่ของเจ้าหน้าทย่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ
ภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติทย่เป็นธรรม)
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมยประสิทธิภาพเจ้าหน้าทย่ก็จะละเลยประโยชน์
สาธารณะและให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมยผลต่อการปฏิบัติงานและ
อาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในทย่สุด
• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าทย่ก็มยชยวิตส่วนตนมยบางครั้งทย่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าทย่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนทย่มย
• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าทย่ของหน่วยงาน
• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมยการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทาให้มยความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น
• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรทย่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดทย่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปิด

6
• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมยอิทธิพลต่อการทางานหรือการตัดสินใจกรณยนย้
เรยยกว่ามยการใช้หน้าทย่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง
• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอยยงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าทย่อย่างเป็นธรรมและไม่มยผลประโยชน์แอบแฝง

นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
• ผลประโยชน์สว่ นตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆทย่มยผลต่อบุคคล/กลุ่ม
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพยยงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าทย่แต่รวมถึงคนทย่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าทย่ประสงค์จะให้คนเหล่านย้ได้
หรือเสยยประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามยเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกย่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมย๒ประเภทคือทย่เกย่ยวกับเงิน (pecuniary) และทย่ไม่เกย่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชน์ส่วนตนทย่เกย่ยวกับเงินไม่ได้เกย่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกย่ยวกับ
การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสยยของสิ่งทย่มยอยู่แล้ว เช่นทย่ดินหุ้นตาแหน่งในบริษัททย่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆทย่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของทย่
แสดงน้าใจไมตรยอื่นๆ
- ผลประโยชน์ทย่ไม่เกย่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม
ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลาเอยยง/อคติ/เลือกทย่รัก
มักทย่ชังและมยข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนย้
•หน้าทยส่ าธารณะ (public duty) – หน้าทย่สาธารณะของผู้ทย่ทางานให้ภาครัฐคือการให้
ความสาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านย้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าทย่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆทย่ทางานให้ภาครัฐเช่นทย่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าทย่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนย้โดย
- ทางานตามหน้าทย่อย่างเต็มทย่และมยประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าทย่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนทย่ตนเองมยหรืออาจจะมยและจัดการอย่างมยประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมยความคาดหวังว่าเจ้าหน้าทย่
ต้องจากัดขอบเขตทย่ประโยชน์ส่วนตนจะมามยผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าทย่
- หลยกเลย่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าทย่ทย่มยผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลยกเลย่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนทย่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน
- หลยกเลย่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าทย่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ทย่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าทย่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในทย่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่งขณะทย่ไปหา
ตาแหน่งงานใหม่
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•ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สาธารณะทย่มยผลต่อการปฏิบัติหน้าทย่ของเจ้าหน้าทย่ภาครัฐดังนย้
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนมย ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เกิดขึ้นจริง (actual) มยความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทย่คนเห็น
ว่ามย แต่จริงๆอาจไม่มยก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนย้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่ง
ผลเสยยไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เกิดขึ้นจริง ข้อนย้แสดงว่าเจ้าหน้าทย่ไม่เพยยงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมยจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทาให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
- ผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนทย่มยในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
•หน้าทยท่ บั ซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบยยดซ้อนกัน (competing
interests) มย ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการทย่เจ้าหน้าทย่มยบทบาทหน้าทย่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าทย่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบยยบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าทย่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจทาให้ทางานไม่มยประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมยกลไกปูองกันปัญหานย้โดยแยกแยะบทบาทหน้าทย่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมย
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานทย่มยกาลังคนน้อย หรือมยเจ้าหน้าทย่บางคนเท่านั้นทย่สามารถทางาน
บางอย่างทย่คนอื่นๆทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานย้กันเพราะดูเหมือนไม่มยเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกย่ยวข้อง
- ประเภททย่สอง เกิดจากการทย่เจ้าหน้าทย่มยบทบาทหน้าทย่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทา
บทบาทหน้าทย่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างทย่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทา
บทบาทหน้าทย่ให้แก่อยกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสยยคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลาเอยยง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าทย่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามยหลักการ
จัดการแบบเดยยวกัน นั่นคือการตัดสินใจทาหน้าทย่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถนามาจัดการกับหน้าทย่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
• ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าทย่หลัก
เจ้าหน้าทย่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทางานในขอบเขตหน้าทย่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มยอคติลาเอยยงด้วยเรื่องศาสนาอาชยพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์
วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนย้เจ้าหน้าทย่ไม่เพยยงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมยจริยธรรมด้วย
• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการทย่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมยความพร้อมรับผิดมย
วิธยการต่างๆเช่นจดทะเบยยนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าทย่จากตาแหน่งทย่เกย่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ทย่อาจมยผลต่อการปฏิบัติหน้าทย่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
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จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทาให้เจ้าหน้าทย่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มยส่วนได้เสยย
• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชยพของเจ้าหน้าทย่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบายและเจ้าหน้าทย่ก็มยความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนทย่ตนมยเจ้าหน้าทย่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลยกเลย่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากทย่สุดเท่าทย่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายทย่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาทย่มยประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าทย่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธยการดังนย้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าทย่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกย่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ทย่มยในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มยการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมยการเสวนาแลกเปลย่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าทย่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเกย่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในทย่ทางาน
- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกย่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เจ้าหน้าทย่เปิดเผย เพื่อมิให้มยผู้นาไปใช้
ในทางทย่ผิด
- ให้เจ้าหน้าทย่มยส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดยยวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนย้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าทย่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสย่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธยการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ทย่ทาให้เจ้าหน้าทย่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองทย่
จะต้องทาตามกฎระเบยยบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
• กรอบการทางาน เป็นวิธยการกว้างๆไม่จากัดอยู่กับรายละเอยยดข้อกฎหมายทย่เกย่ยวข้อง
สามารถนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มย ๖ ขั้นตอนสาหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามยผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างทย่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายทย่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าทย่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารให้ผู้มยส่วนได้เสยย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
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• รายละเอยยดแต่ละขัน้ ตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกนย้คือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มยจุดใดบ้างทย่เสย่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนทย่จะเกิดขึ้นได้นั้นมยประเภทใดบ้าง
- เปูาหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เป็นไปได้ เพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนทย่เกิดขึ้นจริงและทย่เห็น
- การมยส่วนร่วมของเจ้าหน้าทย่มยส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสย่ยงได้ครอบคลุมและทาให้
เจ้าหน้าทย่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนย้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น
(เอ็นจยโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การทางานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสย่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการทย่
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนย้ รวมถึงงานทย่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนย้ต้องพิจารณานิยามและข้อกาหนดทางกฎหมายทย่เกย่ยวข้อง
ประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าทย่เกย่ยวกับวิธยการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น
กฎเกณฑ์เกย่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กรและยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าทย่สามารถ
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมยผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบทย่เห็นหรือ
แบบเป็นไปได้)
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆทย่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ทย่ใช้
๓) ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทย่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมยประสิทธิภาพ ต้องมยการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เจ้าหน้าทย่ในองค์กร เอกชนทย่มาทาสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมยอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าทย่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายและข้อมูลทย่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง
รู้วิธยจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสย่ยงทย่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มยตาแหน่งหน้าทย่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างทย่
ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงทย่เป็นจุดเสย่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การ
ร่วมทางานกับภาคเอกชน การแลกเปลย่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย
อานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจยโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
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- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ
ทย่มยประสิทธิภาพจะมยส่วนอย่างสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าทย่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจ
ใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสย่ยงและพัฒนาวิธยการปูองกันปัญหาทย่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนทย่มยประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ทย่อยู่ใน
ตาแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เจ้าหน้าทย่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมยความสาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าทย่
มักจะคานึงถึงสิ่งทย่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามยข้อมูลเพยยงพอ ทย่จะชย้ว่าหน่วยงานมยปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือไม่ (๒)ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธยทย่ดยทย่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ
ลักษณะของตาแหน่งหน้าทย่ของเจ้าหน้าทย่ทย่เกย่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผูม้ สย ว่ นได้เสยย
- ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มยส่วนได้เสยย เนื่องจากไม่ว่าจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดยเพยยงใด ถ้าผู้มยส่วนได้เสยยรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสยยทย่เกิดขึ้นก็
เลวร้ายไม่แพ้กนั
- การทางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจยโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสย่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธยปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจหน้าทย่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลทย่
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกย่ยวกับหน้าทย่และความพร้อมรับผิดทย่ผู้ทาธุรกิจมยกับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญาด้วย
- นอกจากนย้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธยต่างๆ เช่นให้มยส่วนร่วมใน
การระบุจุดเสย่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธยเหล่านย้จะทา
ให้ได้นโยบายทย่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มยส่วนได้เสยยทั้งนย้ในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มยส่วนได้เสยยนย้ องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอ โดย
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มยส่วนได้เสยยอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการ
ทางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจทย่เปลย่ยนแปลง อยกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ
นอกจากนย้ยังอาจเรยยนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรยยนรู้เช่นนย้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมยความมุ่งมั่น
ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอยกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสย่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมยการเปลย่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าทย่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลย่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าทย่การเปิดเผยและรายงาน
ข้อสงสัยเกย่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารทย่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้อง
เป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทาในสิ่งทย่ถูกต้อง
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• ผูเ้ ปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ทย่รายงานข้อมูลทย่เป็นจริงเกย่ยวกับพฤติกรรมทย่มิชอบทย่ร้ายแรงของเจ้าหน้าทย่
ภาครัฐ ทย่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทาผิด
ของเจ้าหน้าทย่ โดยแทนทย่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทย่ทย่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสยยความก้าวหน้าในอาชยพและแม้แต่สูญเสยยงานหลัก (core)
ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยทย่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดทย่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสย่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกทย่ดยทย่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทาไมการเปิดเผยจึงทาได้ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมยการสนับสนุน มยช่องทาง วิธยการผลักดันเจ้าหน้าทย่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มยหลายองค์ประกอบทย่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นเรื่องยาก
สาหรับเจ้าหน้าทย่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเทย่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ทย่มยต่อส่วนรวม และกับความภักดยต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
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บททย่ 3 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
• ผูเ้ ปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ทย่รายงานข้อมูลทย่เป็นจริงเกย่ยวกับพฤติกรรมทย่มิชอบทย่ร้ายแรงของเจ้าหน้าทย่
ภาครัฐ ทย่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทาผิด
ของเจ้าหน้าทย่ โดยแทนทย่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทย่ทย่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสยยความก้าวหน้าในอาชยพและแม้แต่สูญเสยยงาน
หลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยทย่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดทย่
ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสย่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกทย่ดยทย่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือ
ขาดประสิทธิภาพ

• ทาไมการเปิดเผยจึงทาได้ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมยการสนับสนุนมยช่องทางวิธยการผลักดันเจ้าหน้าทย่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มยหลายองค์ประกอบทย่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นเรื่องยาก
สาหรับเจ้าหน้าทย่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเทย่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ทย่มยต่อส่วนรวม และกับความภักดยต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเทย่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมทย่เป็นหลัก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดยเป็นสัญญาทย่มย
ต่อกลุ่มคนและสังคมทย่ให้ความสาคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจาเป็นปัจจัยสาคัญ
อยกประการทย่ทาให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทาผิดคือ ข้อมูลทย่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลทย่เป็น
ความลับได้รับการปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทาผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม
การตัดสินใจทย่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มยการเปิดเผยการ
กระทาผิดพร้อมทั้งการปกปูองข้อมูลทย่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้

• ผูเ้ ปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ทย่รายงานข้อมูลทย่เป็นจริงเกย่ยวกับพฤติกรรมทย่มิชอบทย่ร้ายแรงของเจ้าหน้าทย่
ภาครัฐ ทย่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทาผิด
ของเจ้าหน้าทย่ โดยแทนทย่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทย่ทย่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสยยความก้าวหน้าในอาชยพและแม้แต่สูญเสยยงานหลัก (core)
ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยทย่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทาผิดทย่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสย่ยง
สาธารณะการรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกทย่ดยทย่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ

• ทาไมการเปิดเผยจึงทาได้ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมยการสนับสนุน มยช่องทาง วิธยการผลักดันเจ้าหน้าทย่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มยหลายองค์ประกอบทย่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นเรื่องยาก
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สาหรับเจ้าหน้าทย่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเทย่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ทย่มยต่อส่วนรวม และกับความภักดยต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ

• การส่งสาสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าทย่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมทย่ผิดจริยธรรมและคด
โกงว่า เป็นสิ่งทย่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมยคาแนะนา
แก่เจ้าหน้าทย่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณยเกย่ยวกับจริยธรรมทย่มย
แนวโน้มจะทาให้เกิดการกระทาผิด

• กฎหมาย ระเบยยบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปิดเผยการกระทาผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง
นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกาหนดพฤติกรรมทย่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนาพฤติกรรมทย่
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมยการรายงานการกระทาทย่เบย่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระทาผิดเพื่อปูองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมยกลไกการรายงานและ
การตรวจสอบทย่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทาผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมยการ
ดาเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มทย่

• องค์กรควรจะทาอย่างไร :
วิธยทย่ดยทย่สุด หน่วยงานต้องมยนโยบายทย่ชัดเจนเกย่ยวกับการเปิดเผยการกระทาผิดจัดช่องทาง
อานวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทาผิด รวมทั้งคนอื่นๆทย่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกปูองผู้เปิดเผยการกระทาผิดและการคุ้มครองพยานคือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทาผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมยการปกปูองคุ้มครองพยานทย่เหมาะสมในทุกกรณย
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ
บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อานวยการเจ้าหน้าทย่
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลทย่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าทย่ของเจ้าหน้าทย่
- การบริหารทย่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการทย่ไม่เหมาะสม ทาให้สูญเสยยเงินของ
แผ่นดิน
- การกระทาทย่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรยยน เช่น ในกรณยการขู่
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยยยดหยามกันในทย่ทางาน องค์กรควรกาหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมยความจาเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้องทาอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อ
การเปิดเผยการกระทาผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันทย (อย่าง
เป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทยต่อหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
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การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นสิ่งสาคัญ และผู้รับรายงานควรให้คาแนะนาผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งทย่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าทย่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทาผิดใน ๔ กลุ่มคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทย่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการทย่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าทย่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าทย่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ
ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทาของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทาผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยทย่ก่อให้เกิดคาถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือ
การเปิดเผยเพื่อหลยกเลย่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทาได้ทย่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างทย่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปูอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การให้ความสาคัญกับการรายงานและวิธกย ารรายงานทยย่ ดื หยุน่
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกาหนดให้เจ้าหน้าทย่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกย่ยวกับการคดโกง
หรือการให้บริการทย่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกย่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าทย่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ทย่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานทย่ หรือ
รายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบตั ิ
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ
คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการ
ในการให้คาแนะนาต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสาคัญ สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน และควรมยการ
อบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา

• เบือ้ งหลังความสาเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทาผิดทย่ดยทย่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ
องค์กร องค์กรทย่มยพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการปูองกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบทย่ชัดเจน จะทาให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้นาต่อความสาคัญในการเปิดเผยการกระทาผิด
ของเจ้าหน้าทย่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
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การปกปูองสิทธิของบุคคลใดๆ ทย่เกย่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องทย่สาคัญมากหน่วยงาน
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มยการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทยยมซึ่งจะทาให้
เจ้าหน้าทย่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนยวดั ความสาเร็จ พิจารณาได้จาก
- มยเจ้าหน้าทย่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมยเครือข่ายสนับสนุน
- มยโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกปูองคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าทย่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คาปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ
- มยเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ
และหัวหน้าสายงาน
•บทบาทสาคัญของการบริหาร
ผู้บริหารระดับล่างมยบทบาทสาคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรยยนทย่เกย่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลทย่จะเกิดต่อทยมงาน บทบาทสาคัญทย่สุดทย่ได้จากการวิจัย คือการ
ปรับเปลย่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าทย่ หลังจากรายงานการกระทาผิดและภาวะผู้นาเป็นเรื่องสาคัญ
มากในการสร้างบรรยากาศในทย่ทางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผล
ทย่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าทย่ต้องไม่คุกคามหรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าทย่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลทย่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลทย่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยทย่สาคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งทย่
เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญทย่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและ
ปูองกันผู้ต่อต้านเท่าทย่จะทาได้
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครยยดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางทย่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสย่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งทย่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องทย่ทางาน ขณะมยการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าทย่ทย่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานทย่ดย
- ปกปูองข้อมูลทย่เกย่ยวข้องกับการเปิดเผยทย่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลทย่ย้อนกลับต่อทุกฝุายทย่เกย่ยวข้อง
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลทย่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าทย่โดยให้คาปรึกษา
แนะนาลูกน้องไม่ให้ทาผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิด การคดโกงและทุจริตทย่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมยส่วนได้ส่วนเสยยและ
ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพยยงไร
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ผู้บริหารต้องทาให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทย่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลทย่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสารทย่สมบูรณ์ หากมยการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอยยดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ ให้
การกระทาใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มยอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทาเพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรือทาให้รับรู้ได้ว่า มยอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรูแ้ ละทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทาไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผย
การกระทาผิด จัดให้มยการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่
ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับข้อร้องเรยยน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน
• เปูาหมายเพื่อการบริหารจัดการทย่ดย (Best- practice target)
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมยนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ทย่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกย่ยวกับการ
บริหารทย่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ทย่ผิดพลาดให้
คาปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดทย่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านทย่จะมยต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มยหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าทย่เป็นไปอย่างมยประสิทธิภาพ
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บททย่ 4 การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนย้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าทย่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบยยบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทย่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าทย่
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าทยโ่ ดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าทย่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ทย่ทาให้มยอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทาหน้าทย่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมทย่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อนื่ ใดทยใ่ ช้ในความหมายนย้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆทย่มยมูลค่า) ทย่ข้าราชการและเจ้าหน้าทย่ภาครัฐให้และหรือได้รับทย่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตยค่าตยราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตยค่าตย
ราคาได้
ของขวัญทย่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ทย่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกานัลบัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดทย่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆทย่ไม่สามารถคิดเป็นราคาทย่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอื่นๆ

รายละเอยยดต่อจากนย้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกย่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอย่างไร

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มย ๓ คาถาม ทย่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
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๑. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มยหลายโอกาสทย่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น
การรับในโอกาสทย่เหมาะสมตามขนบธรรมเนยยมประเพณย วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาททย่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตามมยหลายโอกาสทย่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งทย่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆทย่
สามารถเปลย่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรย่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งทย่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณการเสนอให้มยผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

ตนหรือไม่
อนาคต

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ทย่จะส่งผลต่อการทางานใน
ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสย่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายทย่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนย้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ทย่ได้รับกลายเป็นมยอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าทย่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมยค่าเพยยง เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ
เพราะก่อให้เกิดความรูส้ ึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้
และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ

ตนเอง โดยส่วนราชการทย่อยูใ่ นกลุม่ ปฏิบัตหิ น้าทยท่ เย่ สยย่ งต่อการประพฤติมชิ อบ ควรกาหนดนโยบายด้านนย้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอืน่ ๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานทย่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมยส่วนได้ส่วนเสยยในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจทย่ประชาสังคมมยต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าทย่ภาครัฐมยพันธะ
ผูกพันทย่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมทย่ถูกต้อง เทย่ยงธรรม ตลอดเวลาทย่มยอาชยพรับข้าราชการ
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๒.เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนย้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบยยบทย่เกย่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลทย่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร
หรือบุคคลทย่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนย้ให้เคร่งครัดและมยกระบวนการทย่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทย่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนย้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมยการลงทะเบยยนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าทย่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายทย่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มทย่เกย่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสยยประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจทย่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมยความเทย่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า
หน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกย่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและ
มิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธ
ทย่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทยยบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมยค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนย้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทย่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบตั ิ
ของขวัญทั้งหมดทย่มยค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมยขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมยค่าราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ทย่ได้รับเมื่อเทยยบกับราคาตลาด มยค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทยยบกับราคาตลาดมยค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบยยนไว้
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทย่มยค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าทย่มยความจาเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทย่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทย่มยค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทย่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณยไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษยยณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ทย่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวยฯลฯ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ทย่ได้รับจากผู้ให้คน
เดยยวกันกลุ่มเดยยวกันหรือผู้ให้มยความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมยค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
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ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างทย่ได้รับ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการทย่ดย แต่เมื่อรวมกันแล้วมยค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ทย่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน
องค์กรเอกชน) ทย่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามยอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทย่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะ
ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมยผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆทย่สามารถเปลย่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรย่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมยค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมยราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าทย่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
๔. การฝุาฝืนกฎนย้มโย ทษอย่างไร
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าทย่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง
มยผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มยส่วนเกย่ยวข้อง
ทุกคนอาจมยส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสยย่ ง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามยการปฏิบัติอย่างมยอคติ
มยอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าทย่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสยย่ ง ๒ ประการทยส่ าคัญคือ
๑. ความพยายามทย่จะหลบเลย่ยงกฎเกณฑ์ โดยตยค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง การตยค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมยค่าต่ากว่าทย่เป็นจริง เพื่อหลยกเลย่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลทย่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าทย่ราชการทาให้
เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ทย่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนทย่ได้รับทาให้มยการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานทย่กาหนด
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ในสถานการณ์เช่นนย้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กรข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าทย่ของรัฐจะมยพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าทย่และละเว้นการปฏิบัติหน้าทย่
โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มยแนวโน้มทย่เป็นไปได้มากทย่เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งทย่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนย้

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะ
เป็นการทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนย้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมทย่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาทย่ฉันมักเป็น
คนแรกเสมอทย่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรยให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนย้
แม้ว่าฉันจะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมยกฎ ระเบยยบใดๆ เกย่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลทย่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนย้ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูก
ดาเนินการทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาทย่มิชอบ
กรณยตวั อย่าง

กรณยทย่ 1 สมาชิกสภาและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิน่ เป็นผูร้ ับเหมาเองหรือเป็นหุน้ ส่วน
การศึกษาพบว่ามยหลากหลายลักษณะของการทย่สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารเข้ามารับเหมางาน
ของเทศบาล กรณยทย่พบจะมยทั้งทย่เข้ามาโดยตรงในฐานะของหุ้นส่วนเช่นกรณยของเทศบาลตาบล ก. ได้ทาสัญญา
ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจากัด ก่อสร้าง ให้ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ตาบล ก. โดยมยหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างฯ
เป็นผู้ลงนามซึ่งการก่อสร้างกาหนดแล้วเสร็จ ภายในวันทย่ 6 สิงหาคม 2544 ต่อมาหุ้นส่วนผู้จัดการได้ลาออก
จากการเป็นหุ้นส่วนของห้างฯ และลงรับสมัครเป็นสมาชิกสภา และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเมื่อวันทย่
10 กรกฎาคม 2544 และได้ขอเปลย่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างแทนตน ซึ่งในกรณยนย้สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎยกาวินิจฉัยว่า ถึงแม้จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนวันเลือกตั้ง แต่ก็ยังมย
ฐานะเป็นหุ้นส่วนของห้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจดทะเบยยนเปลย่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและ
หุ้นส่วน ผู้จัดการของห้างได้ทาหลังจากวันทย่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา จึงถือว่าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลซึ่งต้องถูกถอด
ถอนสมาชิกภาพ แม้แต่ เมื่อเปลย่ยนให้บิดาเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก็ยังถือว่าสมาชิกสภาผู้นย้มยผลประโยชน์จาก
บริษัทก่อสร้างอยู่ดย ซึ่งยังเป็นคู่สัญญากับ เทศบาล กรณยนย้ชย้ให้เห็นถึงปัญหาทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งเทศบาลมิได้มยข้อห้ามบุคคลทย่เป็น คู่สัญญากับเทศบาลลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาเทศบาล จึงทาให้รัฐต้องสูญเสยยงบประมาณในการเลือกตั้งซ่อม
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กรณยทย่ 2 การขายบริการหรือวัสดุอปุ กรณ์หรือให้เช่าทรัพย์สนิ กับองค์กรปกครองท้องถิน่
นอกจากการเข้าเป็นผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ดังกล่าวไปแล้ว ยังพบอยกว่าสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผู้บริหาร อยู่ในสถานการณ์ความขัดแย้งของผลประโยชน์ได้ ในกรณยทย่ดาเนินธุรกิจขายบริการและ
วัสดุอุปกรณ์กับองค์ปกครองท้องถิ่น ทย่ตนเองเป็นสมาชิกเพราะอาจถูกมองว่าหาผลประโยชน์จากเทศบาล
ลักษณะเช่นนย้พบเห็นมาก

กรณยทย่ 3 ภรรยาและญาติเป็นผู้รบั เหมา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลายกรณยผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเอง
แต่เป็นกิจการ ของคู่สมรสมยทั้งจดทะเบยยนไม่จดทะเบยยน หรือเดิมจดทะเบยยนแล้วมาหย่าขาดกัน ก่อนมาเป็น
คู่สัญญากับองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นของญาติสนิทบิดามารดาและ พย่น้อง บุตร บางกรณยดูเหมือน
เป็นความจงใจเลย่ยงกฎหมาย ตัวอย่างเช่น กรณยของเทศบาลตาบล ก. ได้รับความสนใจจากสาธารณชนมาก
เพราะเกิดการลอบวางเพลิงทย่ว่าการอาเภอ ข. ซึ่งตารวจ เผยว่ามาจากความขัดแย้งในเทศบาล นอกจากนย้
ยังรายงานว่าจังหวัดกาลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงการกล่าวหาว่าสมาชิกสภา เทศบาลฝุายค้านร้องว่า
ฝูายบริหารมยส่วนได้ส่วนเสยยในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคู่สัญญาเป็นพย่น้องกัน ส่วนฝุายบริหารก็ร้องว่า ภรรยา
สมาชิกเทศบาลฝุายค้านทาสัญญาซื้อขายน้ามันกับเทศบาลตาบล ก. ซึ่งกรณยนย้อยู่ระหว่างการสอบสวนของ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ

บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐทย่ดย เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าทย่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าทย่และตัดสินใจโดยปราศจาก
อคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ทย่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของทย่
ระลึกในโอกาสทย่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมยขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ทย่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสย่ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสยยงของท่านรวมทั้ง
องค์กรของท่านเอง
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