คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

คํานํา
ผลประโยชน์ ทับซ้ อนหรือความขัด แย้งกั นระหว่า งผลประโยชน์ ส่ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
รัฐบาลกําหนดให้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสําคัญและถือเป็นวาระ
แห่ งชาติ ที่ทุก ส่ ว นราชการจะต้ องนํา ไปปฏิ บั ติใ ห้บั งเกิ ด ผลที่เ ป็ นรู ปธรรม ตามคํ า สั่ งคณะรัก ษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวมและทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่า
อื่นๆตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือ
แลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้นหรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพวกพ้องฯลฯ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระทําความผิดยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่า วอีกเป็นจํานวนมากจนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงาน
และลูกจ้างของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานมิให้เกิด
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานและให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
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1.กฎหมายและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
1) พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) มาตรา 100, มาตรา 103 และ
มาตรา103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส ่ว นต ัว และส่ว นรวมไว้เ พื่อ ลดระบบอุ ป ถ ัม ภ์ใ น
สังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสำนึกแยกแยะประโยชน์ส่ว นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
2) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 กําหนดว่าโดยอาศัยอำนาจ
ตามความใน มาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญ ว ่าด ้ว ยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้ กําหนดหลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้า หน้า ที่ของรัฐจะรับ
จากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
ในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ข้อ 3(3)
ข้อ 5(1), (2), (3), (4) ข้อ 6(1), (2), (3) ข้อ 7(4), (5) ข้อ 8(5) ข้อ 9(1) เป็นต้น
4) ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558
ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก สําหรับข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ มี 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
(4) ยึ ด ถ ือประโยชน์ ส ่ว นรวมของประเทศชาติเ หนื อ กว ่า ประโยชน์ ส ่ว นตนและไม่ม ี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
5) สํานักงาน ก.พ. ได้นิยาม ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทําที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ พนักงานบริษัทหรือผู้บริหาร มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม

-22. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น“ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ ขัดกัน” “ผลประโยชน์ ขัดแย้ง” หรื อ “การขัดกันแห่ง ผลประโยชน์” ถ้อยคํา เหล่า นี้ถื อเป็ น
รูปแบบหนึ่ง ของการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบอั น เป็น การกระทํ า ที่ขั ด ต่อหลักคุ ณธรรม จริ ยธรรมและ
หลักการบริหารกิ จการบ้า นเมื องที่ดี (Governance)โดยทั่ว ไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้ อน จึงหมายถึงความ
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีหลากหลายรูปแบบ
ไม่จํากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจ
หน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับ
เงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกํานัลจากร้านค้าเป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์
ราชการทํางานส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนนจึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททําธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ เช่นเป็นนัก
บัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง คือการไปทํางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงานหรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและ
แผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆหลังจากเกษียณ เป็นต้น
3. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับ
เงินบริจาคสร้างสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา(Contracts)หมายถึง สถานการณ์
ที่ เจ้ า หน้ า ที่ข องรัฐ มี ส่ ว นได้เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ทํา กั บหน่ ว ยงานที่ ต นสั ง กั ด เช่น การใช้ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ที่ ทํา ให้
หน่วยงานทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้างสํานักงาน
3. การทํางานหลังจากออกจากตํา แหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ
ที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล

-34. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง
บริษัทดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่
5. การรั บ รู้ ข้ อ มู ล ภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ ที่ผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง
สาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน
ก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็ง
กําไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงาน
ต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนํ า โครงการสาธารณะลงในเขตเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางการเมื อ ง(Porkbelling) เช่น การที่ รัฐมนตรีอนุ มัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรื อบ้า นเกิด ของตนเองหรือการใช้
งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูป แบบประเภทต่า งๆของปั ญหาความขัด แย้ ง กัน ในประโยชน์ส่ ว นตั ว และประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทุกรูปแบบ
4. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความ
ชัด เจนว่า อะไรคื อสิ่ง ผิด และอะไรคื อสิ่งถู ก มิใ ห้ประชาชนเกิ ด ความสั บสนเห็นผิ ด เป็ นชอบหรื อเห็ น กงจั กร
เป็นดอกบัว โดยจะต้องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกําหนดหลักเกณฑ์
ทางจริยธรรมคุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระทําได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้ง
เป็นสมาคมและส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่า งๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทาง
จริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู้ที่
ไม่ปฏิบัติตาม
ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการและผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตําแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะ
นั้นควรจะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนเปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึง
ปฏิบัติ

-4ประการที่สอง การถ่ายทอดปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม โดย
ผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
การจัด อบรมให้แ ก่ สมาชิก ของสมาคมวิ ชาชี พเพื่อเสริ มสร้ า งความรู้ความเข้า ใจ การอภิ ป รายถกเถี ย งเพื่ อ
ก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทําให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของ
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทําการ
อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทําผิดเพราะไม่ทราบ ที่สําคัญไม่น้อยไปกว่า
กันก็คือการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ที่มีความผิดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena
of civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต่อส่วนรวมอันจะนําไปสู่การรวมตัว
กันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชน
ที่เป็นอิสระในการดําเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
มีจิตสํานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอํานาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง
ให้น้อยลงได้
ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานเพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุ ม การแก้ไ ขข้ อกฎหมายและการบั ง คั บใช้ จ ะต้ องมิ ให้ เกิ ด ความลั ก ลั่ น ปิ ด ช่องโหว่ ข องกฎหมาย
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษ
ในกฎหมายต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ทําหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน
เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและ
ศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่
เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการ
ทํางานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยที่ทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เนื่ อ งจากคนไทยมี ฐ านความคิ ด ในลั ก ษณะบู ร ณาการ คื อ ไม่ ส ามารถแยกแยะระหว่ า ง
เรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิง มีฐานความคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะ
บุญคุณทางการเมือง เช่น การเอื้อประโยชน์ให้ผู้เคยสนับสนุนคะแนนเสียงหรือตอบแทนตําแหน่งให้โดยไม่ใช่
การตอบแทนด้วยตัวเงิน แต่เป็นการตอบแทนในลักษณะผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น การให้ผลประโยชน์หรือ
ตําแหน่งทางการเมือง เป็นต้น หรือการมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินสุรุ่ยสุร่าย ทําให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
เช่น มีภาระการใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือเลี้ยงดูครอบครัว ทําให้มีพฤติกรรมที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การกระทําผิดโดยสมัครใจและมีความจําเป็นในการรักษาตัวรอดและยึดถือค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุ
.

-5นิ ย ม นอกจากนี้ โครงสร้ า งการบริ หาร และระบบการตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ยัง ไม่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ และตั ว บท
กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา หรือยังไม่เพียงพอต่อการ “ป้องกัน” และ “ปราบปราม”ผู้ที่จะ
กระทําความผิดหรือคิดที่จะกระทําความผิดที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าที่ควร
5. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน
1. แนวทางปฏิบัติเพื่ อป้อ งกันมิใ ห้มีการฝ่ าฝืนบทบั ญญัติ มาตรา 100 แห่ง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
1) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
- ก่อนเข้ามารับตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดําเนินกิจการใดๆ บ้าง
- ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทําธุรกิจหรือทํา การค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง
ตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสํารวจกิจการต่างๆของ
คู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2) การปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่ง เช่น ตําแหน่ง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ดําเนินกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดําเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมไว้ด้วย
3) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตําแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง
2 ปี)
- กฎหมายประกอบรัฐ ธรรมนูญว่า ด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา
100 ได้บัญญัติห้า มเจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ มิใ ห้ดํ าเนิน กิจการที่ เป็ นการขัด กัน ระหว่า งประโยชน์ส่ วนบุค คลและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดําเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่งนั้นๆแล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ามการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้า หน้าที่ของ
รัฐด้วย
2.กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
-การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยงการรับของขวัญและผลประโยชน์
ใดๆเป็น สาเหตุ ให้ส าธารณชนรั บรู้ ว่า มี การปฏิ บัติอย่า งมีอคติมี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิ บัติหน้า ที่
ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ํากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ํากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

-6๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
-การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆอาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวั งเสมอว่า จะได้ รั บของขวั ญ และหรื อผลประโยชน์ ใ ดๆ ในการปฏิ บัติ หน้ า ที่ ร าชการทํ า ให้ เกิ ด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพ ลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ
นอกจากนั้ นหากเกิด การปฏิ บัติ เป็น วัฒนธรรมการทํา งานขององค์ กรข้ าราชการและหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ควรพิจารณาตอบคําถาม 3 ดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ
1) เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เรา
ไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
- ถ้าเป็นการให้ เงิน ท่ านต้องปฏิเสธ ไม่ว่า จะเป็นโอกาสใดๆ หรื อการรั บเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่
สามารถเปลี่ ยนเป็นเงินได้ เช่ น หุ้ น พันธบัตรหรื อล็ อตเตอรี่ ฯลฯ ล้ วนเข้ า ข่า ยการรั บสิ นบน และเป็ นการฝ่ า ฝื น
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
- ทั้ ง นี้ หากได้รั บการเสนอสิ่ง ใดๆ นอกเหนื อจากเงิ น สิ่ง ที่ ค วรนํ า มาเป็ น เหตุ ผ ล ในการ
ตัดสินใจ คือ พิจารณาว่าทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าว
นั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บน
พื้นฐานว่า การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม
ดัง นั้น องค์ก รหรื อบุค คลใดๆ ไม่ ควรใช้ ข องขวั ญ หรื อผลประโยชน์มาแสวงหา ความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่นๆ ทําให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจ
ที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ :
-ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ วั ฒนธรรม เช่ น งานศิ ลปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา
เท่าใด
-ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้อง
รายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ
พ.ศ. 2543

-7-ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
-ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000-15,000 บาท และเจ้าหน้าที่
มีความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดย หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคน
นั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
-ถ้า ของขวัญหรื อผลประโยชน์มีค่ าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ ส่ง มอบเป็ น
ทรั พย์ สินขององค์ก ร เพื่อใช้ ประโยชน์ สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดํารง
ตําแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
-ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่าของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดี ย วกั น หรื อผู้ ใ ห้มี ค วามสั ม พั นธ์กั นหลายๆครั้ งเมื่ อรวมกัน ทั้ งปี มีค่ า มากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
-ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ แม้จะต่าง
คนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
-ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆที่ ไ ด้ รั บ การเพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู้ รั บ บริ ก าร
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ําเสมอบ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
- เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์
ใดๆ
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
- ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
- หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000-15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน
ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
- หากราคามากกว่ า 15,000 บาท จะต้ อ งให้ เ ป็ น ทรั พ ย์ สิ น ของส่ ว นราชการ และ
ส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่า จะใช้ประโยชน์อย่างไร
3. หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
การมี พ ฤติ ก รรมใดๆ ก็ ตามที่เ ข้ า ข่ า ยประเภทของผลประโยชน์ ทั บซ้ อนหรื อ มีพ ฤติ ก รรม
ที่พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน /ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558 ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้น
ไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน
การรับโทษทางอาญาด้วย

-86. ช่องทางและขั้นตอนการแจ้งเบาะแส กรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การแจ้งเบาะแส เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่นําไปสู่การมีผลประโยชน์ทับซ้อน
เม ื่อ พบเห็ น หร ือ ประสบปั ญ หาความข ัด แย ้ง ก ัน ระหว ่า งผลประโยชน์ ส ่ว นตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่เรียกว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน ควรดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่
หากส่วนรวมเสียประโยชน์ท่านควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้าง หรือพิจารณา
ความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการฯ หรือ งดออกเสียง เนื่องจาก
การตัดสินใจ ของท่านอาจส่งผลให้การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควร
ประกาศให้ทราบว่าท่านรู้จักบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความ
โปร่งใส
๑.๒ เมื่อเกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คําแนะนําด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึง
กรณีต่างๆและผลหรือโทษ ของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้ง
แนะนําวิธีการป้องกัน เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทําให้มั่นใจว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และปฏิบัติหน้าที่
เพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ส่วนรวม ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูล
กับหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทําผิด/สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/ศูนย์ดํารงธรรม
ประจําจังหวัด/ศูนย์ดํารงธรรมประจํากระทรวงมหาดไทย/ ศาลปกครอง/ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) / มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด/ สำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
7. ขั้นตอนกระบวนการดําเนินการ
กรณีข้ อสงส ัยหรื อทักท้ ว งว ่า มีก ารกระทํา ที่เ อื้อต่ อการม ีผลประโยชน์ทั บซ้อนหรือฝ่า ฝ ืน
ประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือน /ฝ ่า ฝ ืนประมวลจริ ยธรรมของข้า ราชการเทศบาลเมืองศรีส ะเกษ
เมื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสงสัยว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการใดหรือดํารง
ตำแหน่งหรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ให้
ข้าราชการยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมเพื่อพิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว ให้ปฏิบัติตามนั้น
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ภาคผนวก
1.หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น
ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิ ยมที่ดีงามให้ผู้ ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิก ของสังคมถือปฏิ บัติ ได้แก่ ความซื่อสั ตย์สุจ ริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น
๓.หลั ก ความโปร่ ง ใส คื อ การทํ า ให้ สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารอย่ า ง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค์กรให้
มีค วามโปร่ งใส มีการเปิ ด เผยข้ อมูล ข่ า วสารหรื อเปิ ดให้ ประชาชนสามารถเข้ า ถึ งข้ อมู ลข่ า วสารได้ส ะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุร กิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกต่างๆมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที
๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจําเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนด้วย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ 9 ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

-10ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆอย่าง
รอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
เงื่อนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังใน
ขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติ ปัญญาในการ ดําเนินชีวิต
2. สรุปประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสํ านึกที่ดีแ ละความรับผิดชอบต่อหน้า ที่เสียสละ ปฏิบัติหน้า ที่ด้ว ย
ความรวดเร็วโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศั ยตําแหน่งหน้าที่และไม่
กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ว ยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
โดยส่วนรวม
3.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2558
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้ าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องเป็นแบบอย่างที่ ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

-11ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๑๓ ข้า ราชการของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ต้องไม่ใช้ สถานะหรื อตําแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ที่มีบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิเช่น
จรรยาบรรณแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล ครู วิศวกร สถาปนิก นิติกร ให้ยึดถือและปฏิบัติตาม
บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพนั้นด้วย
4. พระราชบั ญญั ติประกอบรัฐธรรมนู ญว่ าด้ วยการป้อ งกั นและปราบปรามการทุจ ริ ต
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจ
ของ เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ ้า หน้ า ท ี่ของรั ฐ ตํ า แหน่ งใดที่ต ้องห้า มม ิให ้ดํา เนิ น กิจ การตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็น ไปตามท ี่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให ้นํ า บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง มาใช ้บั ง ค ับ ก ับ ค ู่ส มรสของเจ้ า หน้ า ที ่ข องรั ฐ ตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย

-12มาตรา 103 ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวน
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย
บทกําหนดโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา
103 ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
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