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สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

“....การจะปฏิบัติงานดว้ ยความซื่อสัตยส์ ุจริตนัน้ สำ�คัญ เพราะวา่
ประชาชนตอ้ งการความซื่อสัตยส์ ุจริต แลว้ ก็ถ้ามีผทู้ ปี่ ฏิบัติงานดว้ ยความ
ซื่อสัตยส์ ุจริตนัน้ ก็จะทำ�ให้สบายใจ และสามารถทีจ่ ะปฏิบัติงานตา่ งๆ
ของประชาชนไดโ้ ดยดี ทา่ นจะตอ้ งปฏิบัติงานอยา่ งซื่อสัตยส์ ุจริต
ดังกลา่ วนี้ เพื่อความอยูเ่ ย็นเป็ นสุขของประเทศชาติ...”
พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกข่ า้ ราชการพลเรือน เนื่องในวันขา้ ราชการพลเรือน
วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๕

ผูท้ ที่ ำ�งานให้เกิดประโยชนแ์ กส่ ว่ นรวมยอ่ มเป็ นคุณแกต่ นดว้ ย
ผูท้ ที่ ำ�งานโดยเห็นแกต่ ัวเบียดเบียนประโยชนส์ ว่ นรวม ยอ่ มบอ่ นทำ�ลาย
ความมัน่ คงของชาติและทีส่ ดุ ก็จะเอาตัวไมร่ อด ขา้ ราชการทุกคนจึงตอ้ งทำ�งาน
ทุกอยา่ งดว้ ยสติสำ�นึกถึงหนา้ ทีท่ จี่ ะตอ้ งปฏิบัติเพื่อสว่ นรวมอยูเ่ สมอ
พระบรมราโชวาท
พระราชทานแกข่ า้ ราชการพลเรือน เนื่องในวันขา้ ราชการพลเรือน
วันศุกร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

คุณธรรมทีพ่ ึงประสงคส์ ำ�หรับสังคมไทย
- พออยูพ่ อกิน
- ไมเ่ บียดเบียนผูอ้ ่ืน
- รู้เทา่ ทันการเปลีย่ นแปลง
- มีเหตุผล
- มีความสงบ

- มีความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติตามกติตาขององคก์ รและสังคม
- ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ
- เคารพกฎหมาย

- ซื่อสัตย์ ยึดมัน่ ในความถูกตอ้ ง - สร้างประโยชนเ์ พื่อผูอ้ ่นื สังคม 		
และประเทศ
- ตอ่ ตา้ นการทุจริต
- มีความเอื้ออาทรตอ่ ผูอ้ ่นื
- มีความเทีย่ งธรรม
- กตัญญูตอ่ ผูม้ ีพระคุณและแผน่ ดิน
- คิดดี พูดดี ทำ�ดี

กระทรวงแรงงานรวมพลังตา้ นทุจริต
โดยยึดหลัก

ไมจ่ ่าย

ไมร่ ับ

ไมย่ อม

ไมเ่ พิกเฉย

คำ�นำ�
รัฐบาลภายใต้การนำ�ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การผลักดันให้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็ นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้
แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่อง การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
โดยจั ด ระบบอั ต รากำ � ลั ง และปรั บ ปรุ ง ค่ า ตอบแทนบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ เ หมาะสมและ
เป็ นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบ
ราชการ เสริมสร้ างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้ มีกฎหมายที่ครอบคลุม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายรั ฐ บาลและเพื่ อ นำ � เครื่ อ งมื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่ ง ใสการดำ � เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สู่ การปฏิ บั ติ โ ดยเฉพาะ
การกระทำ � ที่ เ อื้ อต่ อ การมี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนของเจ้ าหน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงาน
กระทรวงแรงงาน เห็นถึงความสำ�คัญของการจัดทำ�คูม่ ือการป้องกันผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ นเล่ ม นี้ และหวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การป้ องกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเล่ ม นี้
จะเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้
เกิดความตระหนักถึงปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทัง้ เป็ นขอ้ มูลให้ผูส้ นใจได้
ศึกษา เพื่อเป็ นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมสร้างสังคมไทยให้เป็ นสังคมที่ใสสะอาด
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งกำ�หนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) อันจะนำ�
มาซึ่งการลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป
ศูนยป์ ฏิบัติการตอ่ ตา้ นการทุจริต
กระทรวงแรงงาน

สารบัญ
      หนา้
1.ความหมายของผลประโยชนท์ ับซ้อน (Conflict of Interests)       3
- 7 รูปแบบ : ผลประโยชนท์ ับซ้อน
        7
- 4 หลัก : ในการจัดการผลประโยชนท์ ับซ้อน
        9
2.ตัวอยา่ งพฤติกรรมทีเ่ ขา้ ขา่ ยผลประโยชนท์ ับซ้อนหรือ
       11
   เขา้ ขา่ ยความขัดแยง้ ขอ้ ปฏิบัติหลักสำ�หรับสังคมคุณธรรม            
3.มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชนท์ ับซ้อน     17   
- พระราชบัญญัติติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ ดว้ ยการป้องกัน    18
   และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแกไ้ ขเพิม่ เติม
   (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
- ประมวลจริยธรรมขา้ ราชการพลเรือน                             23
4.แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ ับซ้อน
- การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน                      
26
์
- ขอ้ ควรระวังในการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง                      34
5.ขอ้ ปฏิบัติหลักสำ�หรับสังคมคุณธรรม                                       37
6.การเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลในการบริหารภาครัฐ

1

       41

ศูนยป์ ฏิบัติการตอ่ ตา้ นการทุจริต กระทรวงแรงงาน

2

ศูนยป์ ฏิบัติการตอ่ ตา้ นการทุจริต กระทรวงแรงงาน

ผลประโยชนท์ ับซ้อน
ผลประโยชนท์ ับซ้อนหรือความขัดแยง้ กันระหว่างผลประโยชนส์ ่วนตัวและ
ผลประโยชนส์ ่วนรวมหรือผลประโยชนข์ ัดกันหมายถึงการที่เจ้าหนา้ ที่รัฐปฏิบัติหนา้ ที่
โดยคํานึงถึงประโยชนส์ ่วนตนหรือพวกพอ้ งเป็ นหลักซึ่งถือเป็ นความผิดเชิงจริยธรรม
และเป็ นความผิดขัน้ แรกที่จะนําไปสู่การทุจริต

ความหมายของผลประโยชนท์ ับซ้อน
(Conflict of Interests)

3
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สํานักงาน ก.พ. ไดน้ ิยามความขัดแยง้ กันระหวา่ งผลประโยชนท์ ับซ้อนและ
ผลประโยชนส์ ว่ นรวม (Conflict of Interests) หมายถึง สถานการณห์ รือการกระทํา
ทีบ่ ุคคลไมว่ า่ จะเป็ นนักการเมือง ขา้ ราชการ พนักงาน บริษัท หรือผูบ้ ริการมีผลประโยชน์
ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนา้ ที่ในตําแหนง่ หนา้ ที่ที่บุคคลนัน้
รับผิดชอบอยู่ และสง่ ผลกระทบตอ่ ประโยชนข์ องสว่ นรวม กลา่ วคือ การทีเ่ จ้าหนา้ ที่
ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันกอ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
หรือพวกพอ้ ง มากกวา่ ประโยชนส์ ว่ นรวม ซึ่งการกระทําดังกลา่ วจะเกิดขึ้นอยา่ งรู้ตัวหรือ
ไมร่ ้ตู ัว ทัง้ เจตนาและไมเ่ จตนาในรูปแบบทีห่ ลากหลาย จนกระทัง่ กลายเป็ นธรรมเนียม
ปฏิบัติทไี่ มเ่ ห็นวา่ เป็ นความผิด ตัวอยา่ งการกระทําดังกลา่ ว มีให้พบเห็นไดม้ ากในสังคม
สง่ ผลให้บุคคลนัน้ ขาดการตัดสินใจทีเ่ ทีย่ งธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชนส์ ว่ นตน
เป็ นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติกอ่ ให้เกิดการกระทําทีผ่ ิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะแต่ทําหน้าที่
กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็ นหลัก

4

ศูนยป์ ฏิบัติการตอ่ ตา้ นการทุจริต กระทรวงแรงงาน

ความขัดแยง้ Conflict
สถานการณท์ ีข่ ัดกัน ไมล่ งรอยเป็ นเหตุการณอ์ ันเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ไมส่ ามารถตัดสินใจกระทําอยา่ งใดอยา่ งหนึ่ง ความขัดแยง้ อาจเกิดขึ้นไดจ้ าก
ความไมล่ งรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์

ผลประโยชนส์ ว่ นตัว
Private Interest

แนวคิดของนักวิชาการ
ให้ความหมายของผลประโยชนท์ ับซ้อนไว้ 4 ประการ
ความหมายอยา่ งกวา้ งหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตำ�แหนง่ หนา้ ทีท่ ี่
รับผิดชอบตอ่ หนว่ ยงานหรือองคก์ ารหรือตอ่ สว่ นรวมแตด่ ำ�เนินการตัดสินใจ
            ปฏิบัติหนา้ ทีโ่ ดยคำ�นึงถึงผลประโยชนข์ องตนเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง
ผลประโยชนท์ ับซ้อนสามารถเกิดขึ้นไดท้ งั้ ในหนว่ ยงาน ภาครัฐ องคก์ รธุรกิจ      
สถาบันการศึกษา องคก์ รพัฒนาเอกชน และองคก์ รวิชาชีพตา่ งๆ โดยสามารถ
เกิดขึ้นไดท้ งั้ ในระดับนโยบายของชาติ หนว่ ยงานราชการ และองคก์ รในระดับ
ทอ้ งถิน่ ดังนัน้ ผลประโยชนท์ บั ซอ้ นจึงมีมลู คา่ ความเสียหายตัง้ แตไ่ มก่ รี่ อ้ ยบาท
ไปจนถึงนับหมื่นลา้ นบาท และในบางกรณีความเสียหายมิไดป้ รากฏออกมา
ในรูปของทีเ่ ป็ นวัตถุโดยตรง แตย่ ังรวมถึงผลประโยชนม์ ิใช่วัตถุอีกดว้ ย

เป็ นผลตอบแทนทีบ่ ุคคลไดร้ ับโดยเห็นวา่ มีคุณคา่ ทีจ่ ะสนองตอบ
ความตอ้ งการของตนเองหรือของกลุม่ ทีต่ นเองเกีย่ วขอ้ ง ผลประโยชนเ์ ป็ นสิง่ จูงใจ
ให้คนเรามีพฤติกรรมตา่ งๆ เพื่อสนองความตอ้ งการทัง้ หลาย

ผลประโยชนส์ ว่ นรวมหรือผลประโยชนส์ าธารณะ                
Public Interest
สิง่ ใดก็ตามทีใ่ ห้ประโยชนส์ ุขแกก่ ลุม่ บุคคลทัง้ หลายในสังคมผลประโยชน์
สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชนต์ อ่ มวลสมาชิกในสังคม พฤติกรรมทีเ่ ขา้ ขา่ ย
ผลประโยชนท์ ับซ้อน เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนา้ ทีร่ าชการ
โดยคํานึงถึงประโยชนส์ ว่ นรวม มากกวา่ ประโยชนส์ ว่ นตนเสมอ

5

ผลประโยชนท์ ับซ้อนมิไดจ้ ำ�กัดเฉพาะผลประโยชนข์ องบุคคลเทา่ นัน้
แตย่ ังรวมถึงการมีอคติในการตัดสินใจหรือดำ�เนินการ อันมุง่ ตอบสนองตอ่
ผลประโยชนข์ องหนว่ ยงานอีกหนว่ ยงานหนึ่งดว้ ย เช่น การทีบ่ ุคคลดำ�รง
            ตำ�แหนง่ ซ้อนกันในสองหนว่ ยงาน อันกอ่ ให้เกิดการทำ�บทบาททีข่ ัดแยง้ กัน     
และมีการใช้อำ�นาจหนา้ ทีข่ องหนว่ ยงานหนึ่งไปรับใช้ผลประโยชนข์ องอีก
หนว่ ยงานหนึ่ง
“การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย”
(Policy Corruption) ตา่ งก็เป็ นรูปแบบหนึ่งของผลประโยชนท์ ับซ้อน
เนื่องจากทัง้ สองรูปแบบตา่ งเป็ นการใช้ตำ�แหนง่ หนา้ ทีส่ ำ�หรับมุง่ ตอบสนอง
ตอ่ ผลประโยชนส์ ว่ นตัวและ/หรือพรรคพวก
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4. การทำ�งานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting)

รูปแบบ : ผลประโยชนท์ ับซ้อน
1. การรับผลประโยชนต์ า่ ง ๆ (Acceptance of Benefit)
คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายทีเ่ กินความเหมาะสม อาจสง่
ผลตอ่ บุคคลในการปฏิบัติงานในหนา้ ที่ การรับของขวัญมีในรูปแบบ เช่น การลด
ราคาของ เงินสนับสนุน เงินทีล่ ูกคา้ ของหนว่ ยงานบริจาคให้ การเลีย้ งอาหารอยา่ ง
ฟุ่มเฟื อย สิง่ เหลา่ นีจ้ ะมีผลตอ่ ผูร้ ับ และทำ�ให้เจ้าหนา้ ทีต่ ัดสินใจเอนเอียงในลักษณะ
ทีเ่ อื้อประโยชนต์ อ่ ผูใ้ ห้ของขวัญนัน้

คือ การเป็ นทีป่ รึกษาและการจ้างงานให้แกต่ นเองรวมถึงการใช้ตำ�แหนง่
สถานภาพการทำ�งานสาธารณะ ในการทีจ่ ะเขา้ ไปเป็ นนายจ้างของภาคเอกชน หรือ
เป็ นเจ้าของเอง ตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการทำ�งานพิเศษภายนอก
เช่น ตัง้ บริษัทดำ�เนินการธุรกิจทีแ่ ขง่ ขันหรือรับงานจากตน้ สังกัด

5. การใช้สมบัติของหนว่ ยงานเพื่อประโยชนส์ ว่ นตัว (Using
Employer’s Property for Private Usage)
เช่น การนำ�ทรัพยส์ ินของหนว่ ยงานไปใช้สว่ นตัว

2. การทำ�ธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing)
คือ การหาประโยชนใ์ ห้กับตนเอง ครอบครัวหรือพวกพอ้ งจากตำ�แหนง่
หนา้ ที่ เป็ นการใช้ตำ�แหนง่ หนา้ ทีเ่ พื่อตนเองหรือเป็ นคูส่ ัญญากับหนว่ ยงานตนเอง
เช่น มีสว่ นไดส้ ว่ นเสียในสัญญาทีท่ ำ�กับหนว่ ยงานตน้ สังกัด

3. การทำ�งานหลังออกจากตำ�แหนง่ หนา้ ทีส่ าธารณะหรือหลัง
เกษียณไปแลว้ (Post Employment)
คือ การทำ�งานหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรือ
อิทธิพลจากทีเ่ คยดำ�รงตำ�แหนง่ มารับงาน หรือเอาประโยชนใ์ ห้กับตนเองหรือ
พวกพอ้ ง เช่น ลาออกจากหนว่ ยงานไปทำ�งานในหนว่ ยงานทีด่ ำ�เนินธุรกิจประเภทที่
ตนเองเคยมีอำ�นาจควบคุมกำ�กับดูแล
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6. การรับรู้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information)
คือ การทีเ่ จา้ หนา้ ทีข่ องรัฐรูเ้ ห็นในขอ้ มูลลับของทางการ นำ�ขอ้ มูลไปเปิ ดเผย
เพื่อรับสิง่ ตอบแทนทีเ่ ป็ นประโยชนใ์ นรูปของเงินหรือประโยชนอ์ ่นื ๆ หรือนำ�ขอ้ มูล
ไปเปิ ดเผยให้แกญ
่ าติหรือพวกพอ้ งและแสวงหาผลประโยชนจ์ ากขอ้ มูลเหลา่ นัน้ เช่น
เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐไดร้ ับทราบขอ้ มูลภายในโครงการตัดถนนจึงบอกญาติ
พีน่ อ้ งไปซื้อทีด่ ินบริเวณโครงการเพื่อนำ�มาขายให้กับราชการในราคาสูง

7. การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้ เพื่อ
ประโยชนท์ างการเมือง (Pork Barreling)
เช่น การทีร่ ัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงพื้นทีห่ รือในบา้ นเกิดของตนเอง
หรือการใช้งบสาธารณะในการหาเสียง
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หลัก

ในการจัดการผลประโยชนท์ ับซ้อน

1. ปกป้องผลประโยชนส์ าธารณะ
การทำ�เพื่อผลประโยชนข์ องสาธารณะเป็ นหนา้ ทีห่ ลัก เจ้าหนา้ ทีต่ อ้ งตัดสินใจ
และให้คำ�แนะนำ�ภายในกรอบกฎหมาย และนโยบาย จะตอ้ งทำ�งานในขอบเขตหนา้ ที่
พิจารณาความถูกตอ้ งไมใ่ ห้ผลประโยชนส์ ว่ นตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติสว่ นบุคคล ปฏิบัติตอ่ บุคคลอยา่ งเป็ นกลาง ไมม่ ีอคติลำ�เอียง ทัง้ นีเ้ จ้าหนา้ ที่
ไมเ่ พียงปฏิบัติตามกฎหมายเทา่ นัน้ แตต่ อ้ งมีจริยธรรมดว้ ย

2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด

4. สร้างวัฒนธรรมองคก์ ร
ผูบ้ ริหารตอ้ งสร้างสภาพแวดลอ้ มเชิงนโยบายทีช่ ่ วยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่ มีประเด็นผลประโยชน์ ทับซ้ อนเกิดขึ้ น และการสร้ างวัฒนธรรมแห่ ง
ความซื่อตรงตอ่ หนา้ ทีซ่ ่งึ ตอ้ งอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ขอ้ แนะนำ�และการฝึ กอบรมเจ้าหนา้ ทีเ่ พื่อสง่ เสริมความเขา้ ใจเกีย่ วกับ
กฎเกณฑแ์ ละการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑท์ มี่ ีในสภาพแวดลอ้ มการทำ�งาน
- สง่ เสริมให้มีการสื่อสารอยา่ งเปิ ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลีย่ น เพื่อให้
เจ้าหนา้ ทีส่ บายใจในการเปิ ดเผยและหารือเกีย่ วกับผลประโยชนท์ ับซ้อนในทีท่ ำ�งาน
- ป้องกันไมใ่ ห้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลประโยชนท์ ับซ้อนทีเ่ จ้าหนา้ ทีเ่ ปิ ดเผย
รัว่ ไหลเพื่อมิให้มีผนู้ ำ�ไปใช้ในทางทีผ่ ิด
- ให้เจ้าหนา้ ทีม่ ีสว่ นร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชนท์ ับซ้อน เพื่อให้ร้สู ึกเป็ นเจ้าของและปฏิบัติตาม

ตอ้ งเปิ ดเผยและจัดการทีโ่ ปรง่ ใส นัน่ คือเปิ ดโอกาสใหต้ รวจสอบและมีความ
พรอ้ มรับผิด มีวธิ กี ารตา่ งๆสรา้ งความเชือ่ มัน่ แกป่ ระชาชนผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสีย
  3. สง่ เสริมความรับผิดชอบสว่ นบุคคลและปฏิบัติตนเป็ นแบบอยา่ ง
การปฏิบัติตนทีย่ ึดหลักคุณธรรมและความเป็ นมืออาชีพของเจ้าหนา้ ทีแ่ ละ
องคก์ ร การจัดการตอ้ งอาศัยขอ้ มูลนำ�เขา้ จากทุกระดับในองคก์ ร ฝ่ายบริหารตอ้ ง
รับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหนา้ ทีม่ ีความรับผิดชอบ ตอ้ งระบุ
ผลประโยชนท์ ับซ้อนทีต่ นมี และตอ้ งจัดการกับเรื่องสว่ นตนเพื่อหลีกเลีย่ งผลประโยชน์
ทับซ้อนมากทีส่ ุดเทา่ ทีท่ ำ�ได้ โดยเฉพาะผูบ้ ริหารก็ตอ้ งเป็ นแบบอยา่ งดว้ ย
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กรณีตัวอยา่ งตามประมวลจริยธรรมขา้ ราชการพลเรือน 3 เรื่อง
เป็ นเหตุการณท์ างจริยธรรมทีเ่ กิดขึ้นในหนว่ ยงาน และวิธีการจัดการ
เมื่อเผชิญปั ญหาทางจริยธรรม โดยจำ�ลองสถานการณ์ การปฏิบัติ
ราชการทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการกระทำ�ความผิดตามประมวลจริยธรรมฯ
ขา้ ราชการสามารถทำ�ไดห้ รือไม่ เสีย่ งตอ่ การประพฤติผิดตามประมวล
จริยธรรมฯ ขอ้ ใดพร้อมแนวปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณน์ นั้ ๆ ขึ้นกับตัวเอง

ตัวอยา่ งพฤติกรรมทีเ่ ขา้ ขา่ ย
ผลประโยชนท์ ับซ้อน หรือ
เขา้ ขา่ ยความขัดแยง้

1. กลา้ แยง้ ในเรื่องทีไ่ มถ่ ูกตอ้ ง

2. การใช้ความสัมพันธส์ ว่ นตัวโดยมิชอบ

3. ของขวัญปี ใหม่
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ขอ้ สรุป

เรื่องที่ 1 กลา้ แยง้ ในเรื่องทีไ่ มถ่ ูกตอ้ ง

นายประหยั ด ประธานคณะกรรมการจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์
ในหน่ ว ยงานราชการ ได้ ว างแผนและออกเกณฑ์ ก ารจั ด ซื้ อ
ครุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ที่ เ ขาเป็ น หุ้ น ส่ ว นอย่า ง
ลั บ ๆ นายอุ ทิ ศ ผู้ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาของนายประหยั ด ตรวจพบ
เข้ า จึ ง ต้ อ งการที่ จ ะรั ก ษาผลประโยชน์ ข องทางราชการไว้

การที่นายอุทิศมีความคิดเห็นคัดค้านผู้บังคับบัญชาในที่ประชุม โดยยึดมั่น
ในหลักการและความถูกต้องเป็ นสำ�คัญ ถือว่าเป็ นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ
ข้อ 3 (4) ซึ่งนอกจากคัดค้านแล้ว ควรจัดทำ�บันทึกคำ�คัดค้านของตนไว้ไนรายงาน
การประชุม หรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้สามารถเป็ นหลักฐานป้องกันการมี
สว่ นรว่ มรูเ้ ห็นในการกระทำ�ดังกลา่ ว นอกจากนัน้ นายอุทศิ ยังมีการกระทำ�ทีส่ อดคลอ้ งกับ
ประมวลจริยธรรมฯ ขอ้ 4 (3) กลา่ วคือ ไดต้ รวจพบวา่ หลักเกณฑก์ ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑท์ กี่ �ำ หนดนัน้
อาจมีการ “ล็อคสเปค” โดยไมท่ ราบมากอ่ นวา่ บริษทั ทีม่ ายื่นเป็ นบริษทั ที่ นายประหยัด
ผูบ้ ังคับบัญชามีสว่ นไดส้ ว่ นเสีย แสดงถึงการเป็ นผูม้ ีความละเอียด รอบคอบ มีความรับ
ผิดชอบและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอยา่ งตรงไปตรงมา ตามขอ้ มูลหลักฐานทีป่ รากฎ
ส่ ว นนายประหยั ด ถื อ ว่ า ได้ ก ระทำ � ฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ข้อ ที่ 6 (3)
ที่ ว่ า ต้ อ งไม่เ สนอหรื อ อนุ มั ติ โ ครงการ การดำ � เนิ น การ หรื อ การทำ � นิ ติ ก รรม หรื อ
สั ญ ญา ซึ่ ง ตนเองหรื อ บุ ค คลอื่ นจะได้ รั บ ประโยชน์ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย เหตุ เ พราะได้ มี ก ารวางแผนออกกฏเกณฑ์ ก ารจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้
บริ ษั ท ที่ ต นเองเป็ นหุ้ น ส่ ว นได้ ผ ลประโยชน์ จึ ง ถึ อ ว่ า เป็ นการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบและเป็ นการกระทำ�ที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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เรื่องที่ 2  การใช้ความสัมพันธส์ ว่ นตัวโดยมิชอบ
เสรีได้ รับการเสนอราคาพิเศษสำ�หรับค่ าประกันรถยนต์ ใหม่ 30 คันของ
หนว่ ยงานทีร่ ับผิดชอบอยูจ่ ากพรทิพยล์ ูกพีล่ ูกนอ้ งของเขา พร้อมขอ้ เสนอการบริการ
ประกันรถฟรีให้กับรถยนตส์ ว่ นบุคคลของเสรี

เรื่องที่ 3 : ของขวัญปี ใหม่
วิชัยผูป้ ระมูลงานสร้างตึกสำ�นักงานของสถานทีร่ าชการแห่งหนึ่ง
เดินทางมาเพื่ออวยพรปี ใหม่ให้กับนายซื่อสัตย์ รองอธิบดีผู้ดูแลโครงการ
สรา้ งตึกทีน่ ายวิชัยเคยประมูลได้ นายวิชัยยื่นกระเช้าผลไม้ พร้อมกับคะยัน้ คะยอ
ให้นายวิชัยรับซองเงินสดทีเ่ ป็ นสินน้ำ�ใจเล็กนอ้ ยสำ�หรับเพื่อนๆขา้ ราชการในสว่ น
ทีด่ ูแลโครงการนี้ ให้นำ�ไปแบง่ กัน

ขอ้ สรุป
จากตัวอยา่ งสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมฯ ขอ้ 5 ที่ว่าด้วยการแยกแยะ
เรื่ อ งส่ ว นตั ว ออกจากตำ � แหน่ง หน้า ที่ นายเสรี ทำ � ถู ก ถ้ า ไม่รั บ ข้อ เสนอของพรทิ พ ย์
และพรทิพย์ส่งเรื่องตามขั้นตอน เพราะการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการ
ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ให้ คุ ณ ให้ โ ทษแก่บุ ค คลนั้ น ๆ ถื อ เป็ น การฝ่ าฝื นประมวลจริ ย ธรรมฯ
ขอ้ 5 (1) และตอ้ งยึดประโยชนข์ องทางราชการ และประโยชนส์ ว่ นรวม ตามขอ้ 5 (5)
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ขอ้ สรุป
ถึ ง แม้ ว่ า ประชาชนมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะนำ � ของขวั ญ มาให้ ข้ า ราชการตาม
ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ แต่ ต้ อ งระวั ง มู ล ค่ า ของของขวั ญ แต่ ล ะราย จะต้ อ งไม่ เ กิ น
3,000 บาท ตามมติ ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ � หนดไว้ หากท่ า นไม่ ท ราบ
ที่ ม าราคา หรื อ ไม่แ น่ ใ จว่ า ของขวั ญ ชิ้ น นั้ น ๆ จะรั บ ไว้ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ท่ า นไม่ค วรรั บ
ของขวัญนัน้ สอดคล้องตามประมวลจริยธรรมฯ ขอ้ 6 (1) คือขา้ ราชการต้องละเว้น
จากการแสวงประโยชนท์ ี่มิชอบโดยเฉพาะไมเ่ รียกร้องหรือยอมรับของขวัญของตนเอง
รับให้ญาติ หรือให้คนอื่นรับแทนตน ไมว่ ่าจะกอ่ นหรือหลังการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้น
เป็ นการให้โดยธรรมเนียมปฏิบัติ หรือทีใ่ ห้ตามประเพณีอยา่ งเหมาะสมแกบ่ ุคคลทัว่ ไป
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่
ดว้ ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ใคร? อยภู่ ายใตบ้ ังคับ มาตรา 100
มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับ
การป้องกันผลประโยชนท์ ับซ้อน

นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี
ผูบ้ ริหารขององคก์ รปกครอง
สว่ นทอ้ งถิน่

รองผูบ้ ริหารขององคก์ ร
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การบังคับใช้

การห้ามไมใ่ ห้รับทรัพยส์ ินหรือประโยชนอ์ ่นื ใด

ห้ามมิให้เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐตำ�แหนง่ ดังกลา่ วและหรือคูส่ มรสหรือ
กรณีพน้ ตำ�แหนง่ ยังไมถ่ ึง 2 ปี ดำ�เนินกิจการ ดังตอ่ ไปนี้

ใคร? อยูภ่ ายใตบ้ ังคับ มาตรา 103

(1) เป็ นคูส่ ัญญาหรือมีสว่ นไดเ้ สียในสัญญาทีท่ ำ�กับหนว่ ยงานของรัฐ
ทีเ่ จ้าหนา้ ทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ปฏิบัติหนา้ ทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐซึ่งมีอำ�นาจ
กำ�กับ ดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(2) เป็ นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็ นคู่สัญญา
กับหนว่ ยงานของรัฐทีเ่ จ้าหนา้ ทีข่ องรัฐผูน้ นั้ ปฏิบัติหนา้ ทีใ่ นฐานะทีเ่ ป็ นเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ
ซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และดำ�เนินคดี เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐตำ�แหนง่ ใด
ต้องห้ามมิให้ดำ�เนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เจ้าหนา้ ทีร่ ัฐทุกตำ�แหนง่

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ้ ง่ึ สัมปทานจากรัฐ หนว่ ยราชการ หนว่ ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็ นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ
หนว่ ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่ นทอ้ งถิน่ อันมีลักษณะเป็ นการผูกขาด
ตัดตอน ทัง้ นี้ ไมว่ า่ โดยทางตรงหรือทางออ้ ม หรือเป็ นหุน้ สว่ นหรือผูถ้ อื หุน้ ในหา้ งหุน้ สว่ น
หรือบริษัททีร่ ับสัมปทานหรือเขา้ เป็ นคูส่ ัญญาในลักษณะดังกลา่ ว
(4) เขา้ ไปมีสว่ นไดเ้ สีย ในฐานะเป็ นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน
พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยูภ่ ายใตก้ ารกำ�กับ ดูแล ควบคุม
หรือตรวจสอบ  ของหนว่ ยงานของรัฐ ทีเ่ จ้าหนา้ ทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัดอยูห่ รือปฏิบัติ
หนา้ ทีใ่ นฐานะ เป็ นเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนข์ องธุรกิจของ
เอกชนนัน้ อาจขัดหรือแยง้ ตอ่ ประโยชนส์ ว่ นรวม หรือประโยชนท์ างราชการ หรือ
กระทบตอ่ ความมีอิสระในการปฏิบัติหนา้ ทีข่ องเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐผูน้ นั้
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กรณีมีความจำ�เป็ นตอ้ งรับไว้

การบังคับใช้
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา่ ดว้ ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
1. เป็ นเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ
2. ห้าม รับทรัพยส์ ินหรือประโยชนอ์ ่นื ใด
3.จากบุคคล นิติบุคคล(บริษัท ห้างหุ้นสว่ นจำ�กัด สมาคม ฯลฯ)
(หลักเกณฑต์ ามขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ใช้บังคับกับผูท้ พี่ น้ จากการเป็ นเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ
มาแลว้ ยังไมถ่ ึง 2 ปี ดว้ ย)

เพื่อรักษาไมตรี ตอ้ งรายงานผูบ้ ังคับบัญชาทันทีเพื่อวินิจฉัยวา่ จำ�เป็ น
เหมาะสมทีจ่ ะรับเป็ นสิทธิของตนหรือไม่
ถ้าผูบ้ ังคับบัญชา มีคำ�วา่ ไมส่ มควรรับ ก็ให้คืนแกผ่ ใู้ ห้ทันที ถ้าคืนไมไ่ ดก้ ็สง่ มอบ
ให้เป็ นสิทธิของหนว่ ยงาน (เมื่อดำ�เนินการแลว้ ถือวา่ เจ้าหนา้ ทีไ่ มเ่ คยรับทรัพยส์ ินนัน้ )

ผูฝ้ ่ าฝื นมีโทษทางอาญา ดังนี้

หลักเกณฑ์
เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ จ ะ รั บ ท รั พ ย์ สิ น ห รื อ ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น ใ ด
ไ ด้ จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น ก ร ณี ที่ มี ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ก ฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อ ก โ ด ย
อ า ศั ย อำ � น า จ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ก ฎ ห ม า ย อ นุ ญ า ต ใ ห้ รั บ ไ ด้
เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อ่ื น ใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละจำ � นวนที่ ค ณะกรรมการป.ป.ช,กำ � หนดได้ ดั ง นี้
1. จากญาติทใี่ ห้โดยเสนห่ า ตามจำ�นวนทีเ่ หมาะสม
2. จากบุคคลอื่นทีไ่ มใ่ ช่ญาติ ซึ่งมีราคาหรือมูลคา่ ในการรับจาก   
    แตล่ ะบุคคล แตล่ ะโอกาสไมเ่ กิน 3,000 บาท
3. การให้ทเี่ ป็ นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทัว่ ไป เช่น มูลนิธิ
    แห่งหนึ่งแจกของให้กับประชาชนทัว่ ไปคนละ 5,000 บาท
    โดยไมไ่ ดเ้ ลือกเฉพาะเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐหรือผูใ้ ดผูห้ นึ่ง
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1

จำ�คุกไมเ่ กิน 3 ปี   หรือ

2

ปรับไมเ่ กิน  6,000 บาท หรือ

3

ทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ

และให้ถือเป็ นความผิดฐานทุจริตตอ่ หนา้ ทีห่ รือกระทำ�
ความผิดตอ่ ตำ�แหนง่ หนา้ ที่
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ประมวลจริยธรรมขา้ ราชการ
ไดก้ ำ�หนดแนวทางให้ขา้ ราชการประพฤติปฏิบัติรวม 10 ขอ้

ประมวลจริยธรรม
ขา้ ราชการพลเรือน
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1. ตอ้ งยึดมัน่ ในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำ�ในสิง่ ทีถ่ ูกตอ้ งและเป็ นธรรม
2. ตอ้ งมีจิตสำ�นึกทีด่ ีและความรับผิดขอบตอ่ หนา้ ที่ เสียสละ ปฏิบัติหนา้ ทีด่ ว้ ย
ความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ตอ้ งแยกเรื่องสว่ นตัวออกจากตำ�แหนง่ หนา้ ที่ และยึดถือประโยชนส์ ว่ นรวม
ของประเทศชาติเหนือกวา่ ประโยชนส์ ว่ นตน
4. ตอ้ งละเวน้ จากการแสวงประโยชนท์ มี่ ิชอบ โดยอาศัยตำ�แหนง่ หนา้ ทีแ่ ละ
ไมก่ ระทำ�การอันเป็ นการขัดกันระหวา่ งประโยชนส์ ว่ นตนและประโยชนส์ ว่ นรวม
5. ตอ้ งเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอยา่ งตรงไปตรงมา
6. ตอ้ งปฏิบัติหนา้ ทีด่ ว้ ยความเทีย่ งธรรมเป็ นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แกป่ ระชาชน โดยมีอัธยาศัยทีด่ ี และไมเ่ ลือกปฏิบัติโดยไมเ่ ป็ นธรรม
7. ตอ้ งปฏิบัติตามกฎหมายวา่ ดว้ ยขอ้ มูลขา่ วสารของทางราชการอยา่ ง
เคร่งครัดและ รวดเร็ว ไมถ่ ่วงเวลาให้เนิน่ ช้าและให้ขอ้ มูลขา่ วสารแกป่ ระชาชนอยา่ ง
ครบถ้วน ถูกตอ้ ง ทันการณแ์ ละไมบ่ ิดเบือนขอ้ เท็จจริง
8. ตอ้ งมุงผลสั
่ มฤทธิข์ องงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแหง่ วิชาชีพโดยเครง่ ครัด
9. ตอ้ งยึดมัน่ ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
10. ตอ้ งเป็ นแบบอยา่ งทีด่ ีในการดำ�รงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณข์ อง
ราชการโดยรวม
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$
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ผลประโยชนท์ ับซ้อน

การให้ - การรับของขวัญและ
ผลประโยชน์
การให้ แ ละรั บ ของขวั ญ และผลประโยชน์ ข องข้ า ราชการพลเรื อ นและ
เจ้ า หน้า ที่ ภ าครั ฐ ในประมวลจริ ย ธรรมข้า ราชการพลเรื อ น ข้อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยา
ขา้ ราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบขา้ ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
เนื่ องจากความเชื่ อถื อ ไว้ ว างใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ ว่ า จะต้ อ งตั ด สิ น ใจและกระทำ � หน้ า ที่ โ ดยยึ ด
ผลประโยชน์ ส าธารณะเป็ นหลั ก ปราศจากผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลหากข้ า ราชการ
และเจา้ หนา้ ทีภ่ าครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท์ ที่ ำ�ใหม้ ีอิทธิพลตอ่ การตัดสินใจ
และการกระทำ � หน้ า ที่ ถื อ ว่ า เป็ นการประพฤติ มิ ช อบย่ อ มทำ � ลายความเชื่ อถื อ
ไว้ ว างใจของประชาชนกระทบต่ อ ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมที่ อ งค์ ก รภาครั ฐ ยึ ด ถื อ
ในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
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ของขวัญคืออะไร
ของขวัญและประโยชนอ์ ่นื ใด หมายถึง
สิง่ ใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยส์ ิน สิง่ ของบริการ
หรืออื่นๆทีม่ ีมูลคา่ ) ทีข่ า้ ราชการและเจ้าหนา้ ทีภ่ าครัฐ
ให้และหรือไดร้ ับทีน่ อกเหนือ จากเงินเดือน รายไดแ้ ละ
ผลประโยชนจ์ ากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอ์ ่นื ใด สามารถตีคา่
ตีราคาเป็ นเงิน หรืออาจไมส่ ามารถตีคา่ ตีราคาได้
ของขวัญทีส่ ามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts)
หมายรวมถึงสินคา้ บริโภค ความบันเทิง การตอ้ นรับ
ให้ทพี่ ักการเดินทาง อุปกรณเ์ ครื่องใช้ เช่น ตัวอยา่ งสินคา้
บัตรของขวัญ เครื่องใช้สว่ นตัว บัตรกำ�นัล บัตรลดราคา    
   สินคา้ หรือบริการและเงิน เป็ นตน้

            
ของขวัญและประโยชนอ์ ่นื ใดทีค่ ิดเป็ นราคาไมไ่ ด้
             (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิง่ ใดๆ
  หรือบริการใดๆ ทีไ่ มส่ ามารถคิดเป็ นราคาทีจ่ ะซื้อขายได้
   อาทิ เช่น การให้บริการสว่ นตัวการปฏิบัติดว้ ยความชอบ
   สว่ นตนการเขา้ ถึงประโยชนห์ รือการสัญญาวา่ จะให้
   หรือการสัญญาวา่ จะไดร้ ับประโยชนม์ ากกวา่ คนอื่นๆ

เราควรรับหรือไม่
ต า ม ห ลั ก ก า ร ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม แ ม้ ว่ า เ ร า จ ะ ไ ม่ ค ว ร รั บ แ ต่ มี ห ล า ย
โอกาสที่ เ ราไม่ ส ามารถปฏิ เ สธได้ ห รื อ เป็ นการรั บ ในโอกาสที่ เ หมาะสม
ตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมหรื อ ให้ กั น ตามมารยาทที่ ป ฏิ บั ติ กั น
ในสั ง คม อย่ า งไรก็ ต ามมี ห ลายโอกาสที่ ไ ม่ เ ป็ นการเหมาะสมอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะรั บ
1) ถ้าเป็ นการให้เงิน ทา่ นจะตอ้ งปฏิเสธ ไมว่ า่ จะเป็ นโอกาสใดๆ การรับ
เงินสด หรือสิง่ ใดๆทีส่ ามารถเปลีย่ นกลับมาเป็ นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร
เป็ นการฝ่าฝื นประมวลจริยธรรมและอาจเขา้ ขา่ ยการรับสินบน
การถูกเสนอสิง่ ใดๆ นอกเหนือจากเงินนัน้ สิง่ ทีค่ วรนำ�มาเป็ นเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือ
- ทำ�ไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำ�ขอบคุณการเสนอให้มีผลตอ่
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของทา่ นตอ่ ของขวัญและหรือผลประโยชนท์ จี่ ะสง่ ผลตอ่
การทำ�งานในอนาคต ถ้าทา่ นทำ�งานอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง อ่อนไหว หรืออยูใ่ นขา่ ยทีต่ อ้ งได้
รับความไวว้ างใจเป็ นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตา่ งๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตา่ งๆ ฯลฯ ทา่ นจะตอ้ ง
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรม เรื่องนี้ มากกวา่ บุคคลกลุม่ อื่น

                   ควรมีการจัดการอยา่ งไร

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใ์ ดๆ มี 3 คำ�ถาม ทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไวเ้ ป็ นของตนเองไดห้ รือไม่
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2) การรับกอ่ ให้เกิดการขัดแยง้ ระหวา่ งผลประโยชนส์ ว่ นตนและสว่ นรวม หรือไม่
หากการรับกอ่ ให้เกิดความขัดแยง้ ระหวา่ งผลประโยชนส์ ว่ นตนและผลประโยชนส์ าธารณะ
แลว้ ผลประโยชนส์ ว่ นตนทีไ่ ดร้ ับกลายเป็ นมีอิทธิพลตอ่ การปฏิบัติหนา้ ทีร่ าชการ หรือกอ่ ให้
เกิดขอ้ สงสัยตอ่ สาธารณชนวา่ เป็ นการประพฤติโดยมิชอบ
การขั ด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ส่ ว นตนและส่ ว นรวม เป็ น ตั ว กระตุ้ น ให้ เ กิ ด
การประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกำ�หนดนโยบาย
การรั บ ของขวั ญ และผลประโยชน์ ข องตนเอง โดยส่ ว นราชการที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ปฏิ บั ติ
หน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกำ�หนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่ว ยงานอืน่ ๆ หลักการการปฏิบตั งิ านในภาครัฐอยูบนพื
่ น้ ฐานทีว่ า่ “การกระทำ�และการตัดสินใจ
ใดๆ จะต้องกระทำ�ด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ
ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา
ความชอบผลประโยชนใ์ หก้ บั องคก์ รของตนหรือตนเองเหนือองคก์ รหรือบุคคลอื่น ทำ�ใหเ้ กิด
ความสัน่ คลอนความเชื่อถือไวว้ างใจทีป่ ระชาสังคมมีตอ่ ภาครัฐและทำ�ใหเ้ กิดความไมเ่ ป็ นธรรม
ในสังคมประการสำ�คัญสมาชิกทัง้ หมดในสังคมตอ้ งไดร้ ับการปฎิบัติอยา่ งเป็ นธรรมภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยขา้ ราชการและเจ้าหนา้ ทีภ่ าครัฐ มีพันธะผูกพันทีจ่ ะตอ้ งปฏิบัติงานอยา่ ง
เป็นธรรม โดยกระทำ�และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรง่ ใส ความพรอ้ มรับผิดชอบ
และแสดงพฤติกรรมทีถ่ กู ตอ้ งเทีย่ งธรรม ตลอดเวลาทีม่ อี าชีพรับขา้ ราชการ
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เราตอ้ งรายงานหรือไม่
1) ธรรมชาติของผูใ้ ห้ พิจารณาตามกฎหมายกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วขอ้ ง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทัง้ นโยบายของหนว่ ยงาน เช่น
การห้ามรับของขวัญหรือประโยชนจ์ ากคูส่ ัญญา/องคก์ รหรือบุคคลทีก่ ำ�ลังจะมาทำ�การคา้
การสัญญา วา่ จะให้-รับกับองคก์ รหรือบุคคลทีจ่ ะขอทำ�ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบ
ดา้ นตา่ งๆ ฯลฯ
หนว่ ยงานควรกำ�หนดนโยบายดา้ นนีใ้ ห้เคร่งครัดและมีกระบวนการทีช่ ่ วยให้
ขา้ ราชการและเจ้าหนา้ ทีภ่ าครัฐสามารถจัดการเรื่องนีไ้ ดอ้ ยา่ งเหมาะสม การรายงาน
การรับของขวัญ และหรือผลประโยชนใ์ ดๆ ตอ้ งมีการลงทะเบียนรับอยา่ งเป็ นทางการ
2) บทบาทหนา้ ทีข่ องทา่ นในองคก์ ร ถ้าขา้ ราชการนัน้ ๆ ทำ�งานในขอบขา่ ยที่
อ่อนไหวและตอ้ งการความเชื่อถือไวว้ างใจเป็ นพิเศษ และหรือกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับการได้
ประโยชน์ หรือเสียประโยชนท์ งั้ จากระดับองคก์ ร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ
งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แนใ่ จวา่ ตัวทา่ นและองคก์ ร
มีความเทีย่ งธรรม และจะไมถ่ ูกตัง้ ขอ้ สงสัย แมว้ า่ หนว่ ยงานของทา่ นมิไดก้ ำ�หนดนโยบาย
เกีย่ วกับการห้ามรับของขวัญ หรือผลประโยชนใ์ ดๆ และมิไดก้ ำ�หนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ทา่ นควรดำ�รงความถูกตอ้ งดว้ ยการรายงานหรือปฏิเสธทีจ่ ะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนน์ นั้ ๆ
หลักการกำ�หนดวา่ ของขวัญและผลประโยชนอ์ ่นื ใดควรตอ้ งรายงานหรือ
ไมค่ วรจะตอ้ งใหอ้ งคก์ รเก็บรักษาไวห้ รือไม่ หรือควรตกเป็นของขา้ ราชการ ใหเ้ ทียบกับ
คา่ ตามราคาตลาด โดยตอ้ งมีคา่ นอ้ ยกวา่ 3,000 บาท ทัง้ นี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑก์ ารรับ
ทรัพยส์ ินหรือประโยชนอ์ ่นื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543
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แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
1. ของขวัญทัง้ หมดทีม่ ีคา่ ทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจ้ ะมีขนาดเล็กหรือเป็ นเรื่องเล็กนอ้ ย
ของขวัญนัน้ ๆ ยอ่ มเป็ นทรัพยส์ ินขององคก์ รไมว่ า่ จะมีคา่ ราคาเทา่ ใด
2. ของขวัญหรือผลประโยชนท์ ไี่ ดร้ ับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคา่ นอ้ ยกวา่
3,000 บาท ไมต่ อ้ งรายงานและอาจเก็บเป็ นของตนเองได้
3. ของขวัญหรือผลประโยชนใ์ ดๆเมือ่ เทียบกับราคาตลาดมีคา่ เกิน 3,000 บาท
ตอ้ งรายงานหนว่ ยงานและลงทะเบียนไว้
4. ถา้ ของขวัญหรือผลประโยชนท์ มี่ คี า่ ทางการตลาดระหวา่ ง 3,000-15,000 บาท
และเจ้าหนา้ ทีม่ ีความจำ�เป็ นตอ้ งรับให้องคก์ รโดยหัวหนา้ สว่ นราชการตัดสินวา่ สมควร
ให้ขา้ ราชการหรือเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐคนนัน้ ๆ รับทรัพยส์ ินดังกลา่ วหรือไม่
5. ถ้าของขวัญหรือผลประโยชนท์ มี่ ีคา่ ทางการตลาดมากกวา่ 15,000 บาท
ให้สง่ มอบเป็ นทรัพยส์ ินขององคก์ ร เพื่อใช้ประโยชนส์ าธารณะและหรือตาม
ความเหมาะสม องคก์ ร อาจพิจารณาอนุญาตให้ขา้ ราชการหรือเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐผูน้ นั้
เก็บรักษาของไวเ้ ป็ นกรณีไป เช่น ของขวัญในการยา้ ยหนว่ ยงานในขณะดำ�รงตำ�แหนง่
เดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานของขวัญหรือผล
ประโยชนท์ เี่ พื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
6. ถ้าในปี งบประมาณใดๆ คุณคา่ รวมของขวัญและหรือผลประโยชนท์ ไี่ ดร้ ับ
จากผูใ้ ห้คนเดียวกันกลุม่ เดียวกันหรือผูใ้ ห้มีความสัมพันธก์ ันหลายๆ ครัง้ เมื่อรวมกัน
ทัง้ ปี มีคา่ มากกวา่ 3,000 บาท ตอ้ งรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแ์ ตล่ ะอยา่ งทีไ่ ดร้ ับ
7. ถ้าในปี งบประมาณใดๆไดข้ องขวัญและหรือผลประโยชนจ์ ากผูร้ ับบริการ
แมจ้ ะตา่ งคนตา่ งกลุม่ เพื่อเป็ นการขอบคุณในการให้บริการทีด่ ี แตเ่ มื่อรวมกันแลว้
มีคา่ มากกวา่ 3.000 บาท ตอ้ งรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแ์ ตล่ ะอยา่ งนัน้
8. ของขวัญและหรือผลประโยชนใ์ ดๆ ทีไ่ ดร้ ับเพื่อเป็ นการขอบคุณจาก
ผูร้ ับบริการ (ประชาชนองคก์ รเอกชน) ทีไ่ ดอ้ ยา่ งสม่ำ�เสมอบอ่ ยครัง้ อาจทำ�ให้เกิดขอ้
สงสัยจากประชาชนวา่ มีอิทธิพลบิดเบือนกอ่ ให้เกิดอคติในการให้บริการของขา้ ราชการ
หรือเจ้าหนา้ ทีภ่ าครัฐ หรืออาจกอ่ ให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังวา่ จะไดร้ ับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผูม้ ารับบริการควรปฏิเสธการรับ
9. เงินสดหรือสิง่ ใดๆทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็ นเงินได้ (ตัวอยา่ งเช่น หุ้น พันธบัตร
ล็อตเตอรี)่ ตอ้ งปฏิเสธไมร่ ับไมว่ า่ จะอยูใ่ นสถานการณใ์ ดๆ

$
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เราจะเก็บรักษาไวเ้ องไดห้ รือไม่

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเ้ อง หากมีคา่ ไมเ่ กิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดระหวา่ ง 3,000-15,000 บาท สว่ นราชการตอ้ ง
พิจารณาตัดสินวา่ ขา้ ราชการหรือเจ้าหนา้ ทีภ่ าครัฐนัน้ ๆ จะเก็บไวเ้ องไดห้ รือไม่
3) หากราคามากกวา่ 15,000 บาท จะตอ้ งให้เป็ นทรัพยส์ ินของสว่ นราชการ
และสว่ นราชการพิจารณาตัดสินวา่ จะใช้ประโยชนอ์ ยา่ งไร

ขอ้ ควรระวังในการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐสว่ นใหญค่ งจะหนีไมพ่ น้ การไดร้ ับแตง่ ตัง้ เป็ นกรรมการเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ซึ่งบางคนอาจดำ�เนินการไป
โดยขาดความรู้ความเขา้ ใจทีถ่ ูกตอ้ ง หรือไมศ่ ึกษากฎระเบียบทีเ่ กีย่ วขอ้ งอยา่ งละเอียด
หรือปฏิบัติตามทีร่ ่นุ กอ่ นทำ�ตอ่ ๆ กันมา แตเ่ ป็ นสิง่ ทีไ่ มถ่ ูกตอ้ ง จนอาจเกิดเป็ นการกระทำ�
ความผิด ซึ่งผูก้ ระทำ�ตอ้ งไดร้ ับโทษทางวินัย/อาญา/ละเมิดได้ โดยมีกรณีตัวอยา่ งทีเ่ กิดขึ้น
จากการขาดความรู้ความเขา้ ใจทีถ่ ูกตอ้ งหรือขาดความระมัดระวังจนนำ�ไปสูก่ ารทุจริต
ซึ่งเจ้าหนา้ ทีร่ ัฐควรตระหนักไวเ้ พื่อไมใ่ ห้กระทำ�ผิดพลาดในหลายๆกรณี ดังนี้

กรณีเป็ นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

การฝ่าฝื นกฎนีม้ ีโทษอยา่ งไร
การฝ่าฝื นนโยบายวา่ ดว้ ยการรับของขวัญหรือผลประโยชนน์ นั้ และพร้อม
ฝ่าฝื นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทัง่
ถึงไลอ่ อก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝื น นอกจากนัน้ หากการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนน์ นั้ ๆ เขา้ ขา่ ยการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไ์ ดว้ า่
ขา้ ราชการและหรือเจ้าหนา้ ทีภ่ าครัฐนัน้ ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ ซึ่งมีผลตอ่
ความเป็ นธรรมกอ่ ให้เกิดผลประโยชนแ์ กผ่ ใู้ ห้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินวา่ ผิดจริง
ผูม้ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ งทุกคนอาจมีสว่ นร่วมในการรับโทษทางอาญาดว้ ย
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1.เปิ ดโอกาสให้ผเู้ สนอราคานำ�เอกสารกลับไปแกไ้ ขหรือสง่ เอกสารเพิม่ เติม
กรณีทคี่ ุณสมบัติไมค่ รบถ้วนหรือไมต่ รงตามรายละเอียดร่างขอบเขตงาน (TOR)
ในขณะทีม่ ีการยื่นซองประกวดราคา
2.ไมต่ รวจสอบความถูกตอ้ งและความครบถ้วนของหลักประกัน
3.ไมด่ ำ�เนินการตามเงื่อนไขการเปิ ดเผยราคากลางตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด
เช่น เรื่องวงเงินทีต่ อ้ งประกาศราคากลาง,วิธีการประกาศราคากลาง หรือระยะเวลาที่
ประกาศราคากลาง เป็ นตน้
4.ไมด่ ำ�เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธเ์ อกสารขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
ประกาศสอบราคา ประกวดราคา ตามเงื่อนไขทีร่ ะเบียบกฎหมายกำ�หนด
5.ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสาร โดยไมต่ รวจสอบรายละเอียดเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งทัง้ หมดอยา่ งถีถ่ ้วน
6.ยอมให้ผบู้ ังคับบัญชาสัง่ การให้ดำ�เนินการในเรื่องทีไ่ มถ่ ูกตอ้ ง โดยไมท่ ำ�
บันทึกเสนอความแยง้ ไว้
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กรณีกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
1.ไมต่ รวจรับพัสดุ/งานจ้างให้เสร็จสิน้ โดยเร็วภายในวันทีก่ ฎหมายหรือระเบียบ
กำ�หนด ซึ่งอาจทำ�ให้พัสดุ/งานจ้างสูญหายหรือเปลีย่ นแปลงไป
2. ตรวจรับพัสดุ/งานจ้างโดยไมด่ ูคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะทีก่ ำ�หนดใน
สัญญาอยา่ งละเอียด
3. ไมร่ ้วู า่ จะตอ้ งทำ�ความเห็นเสนอหัวหนา้ สว่ นราชการในกรณีมีการสง่ มอบงาน
จ้าง/พัสดุช้ากวา่ กำ�หนดในสัญญา เพื่อให้สว่ นราชการเรียกคา่ ปรับ
4. ไมต่ รวจสอบรายละเอียดของเอกสารการตรวจรับงานจ้าง/พัสดุอยา่ งละเอียด
และไมล่ งนามในเอกสารการตรวจรับทุกหนา้ ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงหรือสอดแทรก
เอกสารอยา่ งอื่นทีก่ อ่ ให้เกิดความเสียหาย
5. ยอมให้ผบู้ ังคับบัญชาสัง่ การให้ดำ�เนินการในเรื่องทีไ่ มถ่ ูกตอ้ ง โดยไมท่ ำ�
บันทึกเสนอความเห็นแยง้
ทัง้ นี้ หากเป็ นการตรวจรับงานทีย่ ากเกินกวา่ จะเขา้ ใจ ควรขอความอนุเคราะห์
ผูม้ คี วามรูป้ ระสบการณด์ า้ นนัน้ ๆ จากหนว่ ยงานภายนอก เขา้ มาใหค้ วามเห็น ขอ้ เสนอแนะ
เช่น ดา้ นไฟฟ้า กอ่ สร้าง เครื่องจักรกล เป็ นตน้ เพื่อป้องกันความผิดพลาด และหากเป็ น
การตรวจรับงานทีม่ ีสว่ นเกีย่ วขอ้ งกับประชาชนในชุมชน ควรขอให้แกนนำ�ประชาชน
เขา้ มามีสว่ นร่วม เพื่อให้บุคคลภายนอกเขา้ มาร่วมรับรู้ดว้ ย
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หากทา่ น...พบเห็นและประสบกับปั ญหา
ความขัดแยง้ กันระหวา่ งผลประโยชนส์ ว่ นตนและ
ผลประโยชนส์ ว่ นรวม
เกิดขึ้นกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธท์ จี่ ะเกิดขึ้นวา่ สว่ นรวมเสีย
ผลประโยชนห์ รือไม่ หากสว่ นรวมเสียผลประโยชน์ ควรหลีกเลีย่ ง เช่น หากทา่ น
เป็ นกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกลช้ ิด
ทา่ นก็ควรถอนตัว จากการเป็ นกรรมการหรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจอาจ
มีผลทําให้การพิจารณาเบีย่ งเบน แตห่ ากเป็ นเพียงคนรู้จักธรรมดา ทา่ นควรประกาศ
ให้ทราบวา่ ทา่ นรู้จักกับบุคคลนัน้ ตอ่ คณะกรรมการ ทัง้ นี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิใ์ จ
ของทา่ นและเพื่อความโปร่งใส
เกิดขึ้นกับผูร้ ่วมงานหรือคนใกลต้ ัว ควรให้คําแนะนําดว้ ยการอธิบายถึงผลหรือ
โทษของความขัดแยง้ กันระหวา่ งผลประโยชน์ สว่ นตนและผลประโยชนส์ ว่ นรวม รวมทัง้
แนะนําวิธีการเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
เมื่อมีหลักฐานทีท่ ำ�ให้มนั่ ใจวา่ เจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐทุจริตและปฎิบัติหนา้ ทีเ่ พื่อ
ประโยชนข์ องตนเอง และทำ�ให้ประโยชนส์ ว่ นรวมเสียหายสามารถประสานเพื่อให้ขอ้ มูล
กับหนว่ ยงาน ตอ่ ไปนี้
• หนว่ ยงานทีต่ น้ สังกัดของผูก้ ระทําความผิด
• สํานักงานผูต้ รวจการแผน่ ดินของรัฐสภา   
• ศูนยด์ ำ�รงธรรม  กระทรวงมหาดไทย
• ศาลปกครอง
• สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
• มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
• สำ�นักงานกองทุนสื่อประชาสังคมตา้ นคอร์รัปชัน (สปต.)
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ขอ้ ปฏิบัติหลักสำ�หรับสังคมคุณธรรม

ขอ้ ปฏิบัติหลักสำ�หรับ
สังคมคุณธรรม
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สังคมไทยเป็ นสังคมทีม่ ีความหลากหลายในเรื่องชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม
แตก่ ็สามารถผสมผสานกันไดอ้ ยา่ งกลมกลืนเป็ นหนึ่งเดียวกันได้ คนไทยจึงควรนำ�ทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรมทีม่ ีอยูน่ นั้ มาปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมคุณธรรมป้องกันการทุจริต
โดยปฏิบัติดังตอ่ ไปนี้

การยึ ด และปฏิ บั ติ ต ามหลั ก ธรรมทางศาสนาของแต่ ล ะศาสนา
โดยนำ�หลักธรรมทางศาสนาเกีย่ วกับการสอนให้เป็ นคนซื่อตรง
มีวินัย เสียสละ และความพอเพียง มาบูรณาการกับการดำ�เนินชีวิต
เพื่อเป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งแมว้ า่ หลัก
ธรรมของแตล่ ะศาสนาจะมีมากมายและมีความแตกตา่ งกัน  แตโ่ ดยพื้นฐานของแตล่ ะ
ศาสนาตา่ งก็มงุ่ สอนให้ศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนา
โดยให้มงุ่ กระทำ�แตค่ วามดีและละเวน้ การกระทำ�ความชัว่ ทัง้ ปวง ซึ่งเป็ นคำ�สอนร่วมกัน
ของทุกศาสนาทีม่ นุษยพ์ ึงปฏิบัติตอ่ เพื่อนมนุษย์ ไดแ้ ก่
1. ขอ้ ปฏิบัติทีพ่ ึงละเวน้ เช่นพระพุทธศาสนาสอนศีล 5 และ
2. ความประพฤติทพี่ ึงปฏิบัติ เช่นพระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรม 5 ประการ
เมื่อพิจารณาลักษณะดังกลา่ วจึงมีความเป็ น คุณธรรมสากล
ดังนัน้ แกน่ แทข้ องความดีคือการนำ�หลัก “ธรรมะ” ไมว่ า่ จะเป็ นของศาสนาใด
มายึดถือปฏิบัติเพื่อให้เป็ นคน “คิดดี ทำ�ดี ทำ�ถูกตอ้ ง” จนเป็ นธรรมชาติหรือลักษณะ
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การนอ้ มนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดำ�รัสของ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว มาเป็ นหลักในการพัฒนาคุณภาพ
         ชวี ติ ให้สามารถดำ�เนินชีวติ อยา่ งมัน่ คงบนพื้นฐานของการพึง่ พาตนเอง   
      ความพอมีพอกิน การรูจ้ กั พอประมาณ และการคำ�นึงถึง ความมีเหตุผล    
     โดยยึดหลักทางสายกลาง
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ ได้ รั บ การเชิ ด ชู สู ง สุ ด จากองคก์ าร
สหประชาชาติ (UN) ได้ทูล เกล้า ฯ ถวายรางวั ล The Human Development
Lifetime Achievemen Award แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และได้ มี
ปาฐกถาถึ ง หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งว่ า เป็ นปรั ช ญาที่ ส ามารถ
เริ่ ม ได้ จ ากการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ความประพฤติ ข องตนเอง นอกจากนั้ น ปรั ช ญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งยั ง ได้ รั บ การยกย่ อ งจากต่ า งประเทศว่ า เป็ นมาตรการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต ค อ รั ป ชั น ที่ ไ ด้ ผ ล เ นื่ อ ง จ า ก ส า ม า ร ถ ห ยุ ด ค ว า ม โ ล ภ ไ ด้
แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
รั ช กาลที่ 9 นี้ เป็ น ปรั ช ญาที่ชี้แ นะแนวทางการดำ � รงอยูแ่ ละปฏิ บัติต นด้ว ยวิ ถีชี วิ ต
ความรูค้ วบคูค่ ุณธรรม มีความอดทน อดกลัน้ อดออม ดำ�รงไวซ้ ง่ึ ความซื่อสัตยส์ ุ จ ริ ต
โดยมี พ้ื น ฐานมาจากชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม ของสั ง คมไทย สามารถนำ � มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
ตลอดเวลาและเป็ นการมองโลกเชิ ง ระบบที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา
มุง่ เน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา
และนับวา่ เป็ นแนวคิดสำ�คัญทีส่ ดุ ในการสอนคน สามารถนำ�มาประยุกตใ์ ช้กบั การปฏิบตั ิ
ตนไดใ้ นทุกระดับ  โดยเนน้ การปฏิบตั บิ นทางสายกลางและการพัฒนาอยา่ งเป็ นขัน้ ตอน
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    การดำ�รงชีวติ ตามวิถวี ฒ
ั นธรรมไทยทีด่ งี าม มีความเอื้ออาทร รักและแบง่ ปั น     
    มีจิตอาสาปฏิบัติตามประเพณีทีด่ ีงามของไทย และมีการถ่ายทอด
    ภูมิปัญญาของทอ้ งถิน่ สูก่ ารปฏิบัติในชีวิตประจำ�วันของคนไทย
  คำ�วา่ “วัฒนธรรม” หมายถึงแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติของผูค้ นในสังคม
ทีไ่ ดร้ ับการสัง่ สมจากรุ่นตอ่ รุ่นซึ่งแสดงออกในรูปของสัญลักษณท์ บี่ ง่ บอกถึง
ความคิด สติปัญญา รวมทัง้ ระบบคุณธรรมซึ่งสัญลักษณท์ แี่ สดงออกอาจอยูใ่ นรูปแบบ
ทีจ่ ับตอ้ งได้ เช่น ภาษา การแตง่ กาย เทคโนโลยี ศิลปะ กิริยาทา่ ทาง และรูปแบบ
ทีจ่ ับตอ้ งไมไ่ ด้ เช่น ความคิดความเชื่อคา่ นิยม
ในสังคมไทย วัฒนธรรมได้ถูกให้ความสำ�คัญอยา่ งเป็ นรูปประธรรม โดยรัฐบาล
ไดอ้ อกพระราชบัญญัติบำ�รุงวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2483 โดยกำ�หนดความหมายของ
“วัฒนธรรม” ว่าหมายถึง ลักษณะที่แสดงความเจริญงอกงามความเป็ นระเบียบอันดีงาม
ความกลมเกลียวกา้ วหนา้ ของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชนและกำ�หนดให้ประชาชน
ชาวไทยมีหนา้ ที่ต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมแห่งชาติ ต้องผดุงส่งเสริมความเจริญกา้ วหนา้
ของชาติ รักษาไว้ซ่ึงวัฒนธรรมตามประเพณีที่ดีและช่วยปรับปรุงบำ�รุงให้ดีข้ึนตามสมัย
สำ � หรั บ ค่ า นิ ย มมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ วั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากค่ า นิ ย มบางอย่ า ง
ได้ ส ร้ า งแก่น ของวั ฒ นธรรมนั่ น เอง เพราะฉะนั้ น ค่ า นิ ย มจึ ง มี ค วามสำ � คั ญ มากและมี
ผลกระทบถึ ง ความเจริ ญ หรื อ ความเสื่ อ มของสั ง คม กล่ า วคื อ สั ง คมที่ มี ค่ า นิ ย มที่
เหมาะสมและถูกต้อง เช่น สังคมใดยึดถือคา่ นิยมเรื่องความซื่อสัตย์ ความขยันหมัน่ เพียร
ความเสี ย สละ หรื อ ความสามั ค คี สั ง คมนั้น ย่อ มจะเจริ ญ ก้า วหน้า แน่น อน แต่ ใ นทาง
กลับกันสังคมใดมีค่านิยมที่ไม่สนับสนุนความเจริญ เช่น ค่านิยมที่เชื่อเรื่องโชคชะตา
ก็จะก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นหรือเฉื่อยชาซึ่งจะเป็ นอุปสรรคในการพัฒนา
เป็ นต้น เพราะฉะนั้นการปลูกฝั งค่านิยมในสังคมจึงเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งเป็ น
ตัวกำ�หนดพฤติกรรมของบุคคลในการดำ�เนินชีวิต ระหว่างสมาชิกในสังคมให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน เป็ นการสร้างภูมิคุ้มกันและเป็ นการเสริมสร้างความเป็ นปึ กแผ่นให้แกส่ ังคม
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ระบบการบริหารงานดา้ นการคลัง

                          
                       
การเสริมสร้างระบบธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานภาครัฐ

1.นำ�ระบบอิเล็กทรอนิกสม์ าใช้จัดการทางการเงิน (e-money)         
โดยการรับ-จ่ายเงินตา่ งๆ ของหนว่ ยงานและการจ่ายเงินตา่ งๆ          
จากผูม้ าใช้บริการผา่ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลีกเลีย่ งการรับ-จ่ายเงิน      
เจ้าหนา้ ทีเ่ พื่อป้องกันการทุจริต

ระบบงานให้บริการประชาชน
โดยยึดหลัก “ความเสมอภาค ความเป็ นธรรม และความโปร่งใส”
1. สร้างความเสมอภาคและความโปร่งใส ในการให้บริการจากกระทรวงแรงงาน
โดยทุกกระบวนงานของกระทรวงแรงงานทีใ่ ห้บริการประชาชน/ผูม้ าใช้บริการของ
กระทรวงแรงงานทัง้ หมด 158 กระบวนงาน มีการระบุขนั้ ตอนการปฏิบัติงานรวมทัง้
ระยะเวลาทีใ่ ห้บริการและอัตราคา่ ธรรมเนียมคา่ ใช้จ่ายทีต่ อ้ งเสียให้ภาครัฐไวอ้ ยา่ งชัดเจน
ในสถานทีใ่ ห้บริการผูร้ ับบริการสามารถตรวจสอบคา่ ใช้จ่ายไดด้ ว้ ยตนเองและหนว่ ยงาน
ไดม้ ีการเผยแพร่ขอ้ มูลให้ผรู้ ับบริการสามารถเขา้ ถึงขอ้ มูลไดอ้ ยา่ งสะดวกและทัว่ ถึง
เพื่อป้องกันการใช้อำ�นาจหนา้ ทีเ่ รียกรับประโยชนโ์ ดยมิชอบ
2. นำ�ระบบอิเล็กทรอนิกสม์ าใช้ในเรื่องการดำ�เนินการขัน้ ตอนของการอนุมัติ/
อนุญาตสำ�หรับการให้บริการของกระทรวงแรงงานเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและการพบ
เจ้าหนา้ ทีต่ ัวตอ่ ตัวซึ่งอาจเสีย่ งตอ่ การทุจริต
3. ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน ขัน้ ตอนการทำ�งานของกระทรวงในการตอบสนอง
ความตอ้ งการของผูร้ ับบริการ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑใ์ นการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหนว่ ยงานโดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 ของกระทรวงไมต่ ่ำ�กวา่ ร้อยละ และในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ไมต่ ่ำ�กวา่
ร้อยละ 85 เพื่อให้สอดคลอ้ งกับดัชนีวัดภาพลักษณก์ ารคอร์รัปชัน่ ของประเทศ
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2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของสำ�นักงานปลัดกระทรวงแรงงานไดม้ ีการสร้าง
ความโปร่งใส ความเป็ นธรรม การแขง่ ขันอยา่ งกวา้ งขวางและทัว่ ถึง
3. ระบบการใช้จ่ายงบประมาณมีความประหยัดและคุม
้ คา่

โดยงบประมาณทีไ่ ดร้ ับในแตล่ ะปี ตอ้ งมีคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดสรร โดยคำ�นึงถึงความจำ�เป็ นพร้อมทัง้ มีคณะกรรมการ
กำ�กับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอยา่ งใกลช้ ิดและตอ่ เนื่อง

    ระบบบริหารงานบุคคล
กระทรวงแรงงานมีการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลโดย       
มีระบบการให้คุณ และให้โทษอยา่ งเป็ นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกขัน้ ตอน โดยมีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบตั งิ านขัน้ ตอนและวิธดี �ำ เนินการ
อยา่ งชัดเจนและเปิ ดเผย ในเรื่อง
    1. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี
    2. มีหลักเกณฑข์ นั้ ตอนในการเขา้ สูต่ ำ�แหนง่ ทีส่ ูงขึ้น ทุกระดับอยา่ งชัดเจน และ
       เปิ ดเผยเจ้าหนา้ ทีท่ ุกระดับสามารถเขา้ ถึงขอ้ มูลไดอ้ ยา่ งทัง่ ถึง
    3. การแตง่ ตัง้ โยกยา้ ย มีการกำ�หนดแนวทางปฏิบัติขนั้ ตอนดำ�เนินการคุณสมบัติของ
       บุคคล หลักเกณฑไ์ วอ้ ยา่ งชัดเจน ทุกคนสามารถเขา้ ดูตรวจสอบรายละเอียดได้
       อยา่ งเปิ ดเผยเป็ นไปตามระเบียบทางราชการทีก่ ำ�หนดและเกีย่ วขอ้ ง
    4. ตำ�แหนง่ ทีม่ ีความเสีย่ งในการแสวงหาผลประโยชน์ หรืออาจถูกกลา่ วหาวา่ ใช้
        ตำ�แหนง่ เอื้อประโยชนต์ อ่ พวกพอ้ ง
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ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ดว้ ยการให้หรือ
รับของขวัญของเจ้าหนา้ ทีร่ ัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

เว็บไซตแ์ สดงเนื้อหาเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา่ ดว้ ยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2543

https://www.nacc.go.th/article_attach/s2.pdf
   ประมวลจริยธรรมขา้ ราชการพลเรือน

       https://www.nacc.go.th/more_news.php?cid=39&filename=index
http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/document/ethics_compile.pdf

ประะกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
   แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑก์ ารรับทรัพยส์ ินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ ทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-20-2560-a0001.pdf
https://www.nacc.go.th/article_attach/s1.pdf
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เว็บไซตแ์ สดงกรณีตัวอยา่ ง
การกระทำ�ความผิด
เปิ ดแฟ้ม 10 คดีทุจริต

https://www.nacc.go.th/download/10_200_pr.pdf

คดีทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชมี้ ูลความผิด

https://www.nacc.go.th/culpability.php
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