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คํานํา
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการตํารวจ
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ ร วบรวมหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เ ป็ น สากลพร้ อ มข้ อ เสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตาม
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม
มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน
คู่ มื อ เล่ ม นี้ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง หลั ก การ แนวคิ ด พร้ อ มข้ อ เสนอแนะแนวทางการประยุ ก ต์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาด
หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และประเทศชาติ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบภายในของ สํานักงานตรวจสอบภายใน
ข้าราชการตํารวจทุกคน และผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
การบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป
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เกริ่นนํา
ปั ญ หาการทุจ ริต ของสํ า นัก งานตํ ารวจแห่ งชาติ ยั งคงมี เกิ ดขึ้ น อยู่ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สํ า นัก งาน
ตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งดําเนินการในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๕๘ ปัจจุบันมี
ผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และมติ ค.ร.ม. และ
การตรวจสอบเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา แยกออกเป็น ๔ กรณี ตามบัญชี ๑ – ๔ ดังนี้
บัญชี ๑ กรณีพบข้อบกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนําปรับปรุงแก้ไขในระหว่างการตรวจสอบ
บัญชี ๒ กรณีพบข้อบกพร่อง ซึ่งผู้ตรวจสอบได้แนะให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว แต่ไม่สามารถปรับปรุง
แก้ไขได้ในขณะตรวจสอบ
บัญชี ๓ กรณีพบข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญ ซึ่งต้องมีการติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
บัญชี ๔ กรณีพบข้อบกพร่องที่พิจารณาเห็นว่า เป็นการปฏิบัติที่ส่อไปในทางทุจริต
ได้มีข้อสรุปที่สําคัญอย่างน้อยที่สุด ๓ ประการด้วยกัน กล่าวคือ
ประการแรก ทัศนคติของผู้ปฏิบัติมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง พบว่าส่วนใหญ่ประเพณีนิยม
ปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิม ยังคงมีอิทธิพลต่อความคิด โดยการกระทําที่ส่งผลปรากฏทางด้านการปฏิบัติทาง
บัญชี การบันทึกทะเบียนต่าง ๆ เช่น ในปัจจุบันตามระเบียบให้หน่วยงานย่อยจัดทําบัญชีตามระบบควบคุม
การเงิ น ของหน่ ว ยงานย่ อ ย พ.ศ.๒๕๔๔ แต่ ยั ง คงมี ห ลายหน่ ว ยงานที่ ยั ง มี ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี ต ามระบบบั ญ ชี
พ.ศ.๒๕๑๕ ให้ปรากฏเห็นอยู่ ทั้งในเรื่องของการรับ-ส่งเงิน เจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บเงินมีหน้าที่นําส่งเงินที่รับให้แก่
เจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น ภายในวั นนั้ น หรื อ วัน ทํ า การถัด ไป แต่ล ะเลยไม่ ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมายระเบี ย บโดยเคร่ง ครั ด
ในข้อกล่าวอ้างที่ว่าปฏิบัติตามแบบเดิมๆ ที่รุ่นพี่ประพฤติปฏิบัติกันมาจนเป็นวัฒนธรรม และบ้างก็อ้างว่าไม่รู้
ระเบียบ ซึ่งในสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถเป็นช่องทางในการทุจริตได้ทั้งสิ้น ฉะนั้นพฤติกรรมการปฏิบัติของ
ข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับแนวความคิดของการเป็น “บุคคลสาธารณะ” หรือ “ข้าราชการสมัยใหม่” จึงปรากฏ
ให้เห็นอยู่โดยทั่วไป การฉ้อราษฎร์บังหลวงของข้าราชการด้วยความไม่รู้ หรือด้วยความบริสุทธิ์ใจ หรือโดยเจตนา
จึงยังคงดํารงอยู่ค่อนข้างมาก
ประการที่สอง สาเหตุของการคอรัปชั่นของข้าราชการตํารวจอยู่ที่ตัวระบบของงานมากกว่าอยู่ที่
ตัวข้าราชการในฐานะปั จเจกบุ ค คล ฉะนั้ น การแก้ไ ขปัญหาจะต้ องวางน้ําหนักไปที่ ก ารแก้ไขปัญ หาความคิ ด
ความเชื่อของตัวระบบ ความไม่มีประสิทธิภาพของตัวระบบ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาของตัวข้าราชการใน
ฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ สวัสดิการ จริยธรรมในการทํางาน ความคาดหวังและโอกาสใน
ชีวิตของตัวข้าราชการตํารวจในระยะยาว ฯลฯ
ประการที่สาม ประสิทธิภาพของตัวระบบงาน หรือการจัดคนให้ตรงกับงาน เป็นสาเหตุที่สําคัญ
ที่สุดประการหนึ่งของการเกิดการคอรัปชั่นในหน่วยงานสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อันนําไปสู่การสูญเสียเงิน
รายได้ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รวมถึงประเทศชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น จึงเป็นไปได้ว่าการคอรัปชั่นได้กลายเป็นมะเร็งร้ายของระบบงานในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และสังคมไทย ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังแล้ว ไม่เพียงแต่ประชาชนจะเสื่อมศรัทธาต่อตัว
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ข้าราชการตํ า รวจผู้ นั้น เท่ า นั้ น หากจะมี ผ ลต่อ การที่ป ระชาชนจะไม่ย อมรั บนั บถื อ ระบบราชการตํ ารวจและ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มากยิ่งขึ้นด้วย
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียก
รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
ใด ๆ หรือแลกเปลี่ ยนกั บ การละเว้ น การยกเว้ น หรื อ การจัด การประมูล ทรัพย์ สิ น ของรั ฐ เพื่อประโยชน์ ข อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทําความผิดยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒ นาประเทศ คู่ มือ ฉบั บ ตํารวจตามกฎ ก.ตร.ว่ าด้วยประมวลจริย ธรรมและจรรยาบรรณของตํ า รวจ
พ.ศ.๒๕๕๑ (แก้ไขตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
โดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการตํารวจ ดังเช่น
๑. การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข้อ ๔ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาท เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง
ในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่” ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และ
เป็นธรรม
(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
๒. การยึดถืออุดมคติตํารวจ ๙ ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ
ข้อ ๕ กําหนดว่า “ข้าราชการตํารวจพึงยึดถืออุดมคติของตํารวจ ๙ ประการ เป็นแนวทางชี้นําการประพฤติตนและ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
๒.๑ เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
๒.๒ กรุณาปราณีต่อประชาชน
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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๒.๓ อดทนต่อความเจ็บใจ
๒.๔ ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก
๒.๕ ไม่มักมากในลาภผล
๒.๖ มุ่งบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
๒.๗ ดํารงตนในยุติธรรม
๒.๘ กระทําการด้วยปัญญา
๒.๙ รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต
ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์
ใช้เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเป็น ๓ บท ได้แก่
๑. บทที่ ๑ การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให้-รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําในภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ
เป็ น สถานการณ์ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ แ ละได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอํ า นาจหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ
ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน
มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่ทํา
ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกํานัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทํางานส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
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๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททําธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทํางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง คือการไปทํางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความสําคัญใน
อันดับต้น
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้
กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)
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บทที่ ๑
การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็
จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อ
การปฏิบัติงานและอาจนําไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทําหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใส
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะ
บั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อน
ขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทําให้มี
ความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทํางาน
และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่วยงานต้องขจัด
ความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทําให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่ วยงานของรัฐ และส่ วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามี อิท ธิพลใน
การทํางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นําไปสู่การใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือ
แม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลําเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นิยามศัพท์และแนวคิดสําคัญ*
ผลประโยชน์สว่ นตน (private interest)
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน”
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น
เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง


* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
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ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตําแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่
แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ
– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมัก
ที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทํางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสําคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทํางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร


ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
ข้าราชการตํารวจทุกคน สามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย












ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
ทํางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจํากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่
หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าที่ที่มผี ลประโยชน์ทับซ้อน
หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที่
ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่ง ขณะที่ไปหาตําแหน่งงาน
ใหม่
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ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริง ๆ
อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)
๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่
ทั้งสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทําไม่ได้
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
 ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่ม
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้


หลักการ ๔ ประการสําหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน*
 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจ
และให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตาม
เนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
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 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่าง ๆ เช่น
จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนแรกของการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นจะสะท้ อ นถึ ง ความยึ ดหลั ก คุ ณ ธรรมและความเป็ น มื อ อาชี พ ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละองค์ ก ร
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วน
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
 สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทํางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
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แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน*
 วางกรอบการทํางาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถนําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนา
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน
การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้อง
รู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น
เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ
สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
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๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ ยวกั บการจั ดการต้ องแยกให้ชัดระหว่างความรั บผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ
ของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น
และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง
ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและ
ข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสําหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ ความสัมพันธ์
กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน
ตําแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
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๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
การทํางานกั บองค์ กรภายนอกไม่ว่ าเป็นเอ็ นจี โอหรือภาคธุ ร กิ จองค์ก รต้องระบุจุ ดเสี่ย งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมใน
การระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะทําให้
ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต ผบ.ตร.ได้มอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ในทุ ก ระดับ ดั ง เช่ น การกํ า หนดมาตรฐานแนวทางป้อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในทุ ก
หน่วยงานโดยมุ่งเน้นสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ การปลูกฝังค่านิยมให้แก่
ข้าราชการตํารวจทุกระดับดําเนินชีวิตตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาจักต้องเป็น
ต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตามเอาใจใส่มิให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตประพฤติมิชอบโดยสังเกตการณ์ ขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทําผิดซึ่งอยู่ในวิสัยที่จะ
ดําเนินการป้องกันตามควรแก่กรณี และต้องกวดขัน ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นผลดีต่อทางราชการ ฯลฯ
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอโดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจ
เรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมี
การเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

* แผนปฏิบัติราชการ ตร. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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บทที่ ๒
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ*
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ
เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
 ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิด เผยเป็ นผู้ ที่ รายงานข้ อมู ล ที่เป็นจริ งเกี่ยวกั บพฤติ ก รรมที่ มิชอบที่ ร้ ายแรงของเจ้าหน้ าที่ภาครั ฐ
ที่กระทําโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ
หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ
ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน
หลัก ของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิด
ให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
 ทําไมการเปิดเผยจึงทําได้ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยากสําหรับ
เจ้าหน้าที่
ปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และ
กับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและ
สังคมที่ให้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจําเป็น
ปัจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รับ
การปฏิบัติในทางตรงกันข้าม
การตัดสินใจทีจ่ ะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผย
การกระทําผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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 การส่งสาสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขั บเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ เปิ ดเผยพฤติ กรรมที่ ผิ ดจริยธรรมและคดโกงว่ า
เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่
ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทําให้
เกิดการกระทําผิด
 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายของ
องค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติ
และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระทําผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบ
ที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร
และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
 องค์กรควรจะทําอย่างไร :
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทําผิด จัดช่องทางอํานวยความ
สะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทําผิดและการคุ้มครองพยาน คือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทําผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่งเป็น
ช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (เช่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอก
การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน
- การกระทําที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคามหรือ
การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจําเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย จะต้องทํา
อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนองต่อการเปิดเผย
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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การกระทําผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็น
สัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นสิ่งสําคัญ และผู้รับรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และ
สิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทําผิด ได้ ดังนี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้างจาก
รัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทําของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการเปิดเผย
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทําได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
 การให้ความสําคัญกับการรายงานและวิธกี ารรายงานทีย่ ืดหยุ่น :
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง
หรือ
การให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงาน
ต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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 การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ :
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง
เชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
คําแนะนําต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
 เบื้องหลังความสําเร็จ :
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กร
องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการป้องกันปราบปรามการประพฤติ
มิชอบที่ชัดเจน จะทําให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นําต่อความสําคัญในการเปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่
และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสูจน์
ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
 ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได้จาก :
- มีเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่น ๆ
 บทบาทสําคัญของการบริหาร :
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย
ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบ
โดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ต่อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเป็นเรื่องสําคัญมาก ในการ
สร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบต่าง ๆ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้
ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือ
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ทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะ
ทําได้
บทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการ
สนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย โดยให้คําปรึกษาแนะนําต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทําผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร
ผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ
เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็ นเอกสารที่
สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทํา
ใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทําให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทํา
ให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
 การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน :
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการตํารวจ เพื่อให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระทําผิด
จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ หรือ
เมื่อข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน
 เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) :
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและกระบวนการ
เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือ
การคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้คําปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
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- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ และ
ขนาดขององค์กร
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับ
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์*
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔
 เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทําลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้
ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกํานัล บัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอื่น ๆ

* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
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รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
 เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1 เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ลอตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน
 การถูกเสนอสิง่ ใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทํางานในอนาคต
ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดย
มิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทํา
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”
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ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน

๒ เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรม
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะ
ขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการ
ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กําหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์
ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ
หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดํารงตําแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บป่วย ฯลฯ
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ


ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ําเสมอ บ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า
จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ลอตเตอรี่)
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ


๓ เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้อง
พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของ
ส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
๔ การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
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นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
สถานการณ์ตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ําหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดให้
ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้ว
ยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย
ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทําลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน) เป็นการสมยอม
ของเจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษัทที่
เป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจําคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสีย่ ง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ํากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ํากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึน้
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทําให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน -รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”
จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
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การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม่รับจะเป็น
การทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ๆ ก็ทําเช่นนี้ ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น
คนแรกเสมอทีไ่ ด้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่า
ฉันจะให้คําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใด ๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ
สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้าน
ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิก
เป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของ
รางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการ
เข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ
ตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็น
เจตนารมณ์ :
กฎ ระเบียบ :
ความเปิดเผย :
คุณค่า :
หลักจริยธรรม :
อัตลักษณ์ :
เวลาและโอกาส :

การตัดสินใจ
อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร
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บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่
รัฐจัดให้
แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ ส่วนที่ ๒
การกระทําที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน้า ๒๕

คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการตํารวจ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘

ภาคผนวก

สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

หน้า ๒๖

แบบสํารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-based Integrity &Transparency Assessment
สําหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปี พ.ศ. 2558
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสํารวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานภายใน
องค์กรของหน่วยงานภาครัฐ ผลประเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานของท่ า นในการตอบแบบสํ า รวจจะสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ปรุ ง ระดั บ คุ ณ ธรรมและ
ความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมในการทํางานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน
ผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร

สํานักงาน ป.ป.ช. ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้
---------------------------------------------------------------------ชื่อหน่วยงาน
 วิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (แบบ Evidence-based
Integrity & Transparency Assessment : EBIT)
1. โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่เป็นตัวเลือกคําตอบที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงสําหรับหน่วยงานของท่าน
และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  พร้อมระบุชื่อเอกสารและส่งมอบเอกสาร/
หลักฐานที่อ้างอิงนั้น
2. "ภารกิจหลัก" หมายถึง ภารกิจหลักตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้เลือกสําหรับตอบเฉพาะข้อคําถามที่มีคําว่า
"ภารกิจหลัก" โดยพิจารณาจากภารกิจที่มีจํานวนบุคลากร หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือมีระยะเวลา
ในการดําเนินงานตามภารกิจนั้นๆ มากกว่าภารกิจอื่น ส่วนข้อคําถามที่ไม่ได้ระบุคําว่า "ภารกิจหลัก" หมายถึง
การดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน
3. รายชื่อ หลัก ฐานที่ร ะบุใ นแบบสํา รวจฯ นี้ จะเป็น รายชื่อ หลัก ฐานที่ใ ช้เ ป็น แนวทางการตอบข้อ คํา ถาม ทั้ง นี้
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆ สําหรับการตอบข้อคําถามนั้นได้ โดยให้ใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  อื่นๆ
โดยระบุชื่อเอกสาร
4. “การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส ดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบที่รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอื่นของรัฐ ใช้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง” หมายถึง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด
ประเด็นคําถาม
การให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB1 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร
1) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายในวันที่
31 ตุลาคม 2557) หรือไม่
[1]

มี

ไม่มี





ประเด็นคําถาม

มี

ไม่มี

มีหลักฐาน คือ
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ภายใน 31 ตุลาคม 2557).……….…..…...
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
2) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อไปนี้ หรือไม่
2.1 ชื่อโครงการ
 
2.2 งบประมาณ
 
2.3 ผูซ้ ื้อซอง
 
2.4 ผู้ยื่นซอง
 
2.5 ผู้ได้รับคัดเลือก
 
มีหลักฐาน คือ
 หลักฐาน หรือ Print screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 (โครงการที่ได้ดําเนินการจัดซือ้ จัดจ้างแล้ว ณ วันที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลตามแบบ EBIT
ให้กับผู้ประเมิน)..………………......…………………………............…..............................................……….....
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………..…………………………………..………….……….....
EB2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือสื่ออืน่ ๆ อย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า 5 โครงการ
ให้แสดงหลักฐาน 5 โครงการที่มีงบประมาณสูงสุด)
1) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กฎหมาย  
ของแต่ละหน่วยงานกําหนด หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.…………………………………......................................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................…………………………………….....................................……………………
2) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ  
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.……………………………………...................................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………………………………………….…………………………………
3) มีการประกาศวิธีการคํานวณราคากลางของแต่ละโครงการ หรือไม่
 
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.………………………………….....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..…………….............
[2]

ประเด็นคําถาม
4) มีการประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/งานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.……………………….................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………………………………………..……….............
5) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลที่ใช้
ในการตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.………………….……………….....................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………………………….

EB3 การวิเคราะห์ การพัฒนาแผน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1) มีการจัดทํารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557…………….……………………………………
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 Print screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่แสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง……………..
………………………………………………………………………………………….............................…….....…………..
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………………...………………
2) มีการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557………………………….……
………………………………………………………………………………………….............................…….....……….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………..............................
3) มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในลักษณะดังต่อไปนี้ หรือไม่
3.1) ร้อยละของจํานวนโครงการจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห์………………………………………………………………………………………....................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………….…………………………….................

[3]

มี


ไม่มี


















ประเด็นคําถาม
3.2) ร้อยละของจํานวนงบประมาณจําแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการวิเคราะห์………………………..……………………………………………………….……….................
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................……………………….……………………………………………….................
4) มีการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามรายงานการวิเคราะห์
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีที่ผ่านๆมา หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานแสดงสิ่งที่ปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2558....................
………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..
 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558......................
………………………………………………………………………………………….............................…….....…….……..
 อื่นๆ โปรดระบุ.........…………………………………….………………………………….........................................
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
EB4 การดําเนินงานตามคู่มอื กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 บันทึก/หนังสือสั่งการแนวทางการปฏิบัติงาน.……………………………….....……………………………………
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน............................…………………………..….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................………………………………………..……………………………………………..…
2) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐาน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................………………………………………………………………………………..………..
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ
EB5 ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
1) หน่วยงานของท่านมีระบบ เกณฑ์ หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่มีความเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หรือไม่ (เช่น มีเกณฑ์ที่ชัดเจน
เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ มีระบบการให้บริการออนไลน์ มีระบบบัตรคิว เป็นต้น)
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารคู่มอื ..……………………………………………………………………………………………..……………....……....
 บัตรคิวการให้บริการ......…………………………………………………….…………………………………………………
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มี
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง................................................................................................
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่...............................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………….……………………………
2) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และ 
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น การให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร หรื อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ทราบอย่ า งชั ด เจน
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน.....……………………………………………………………………………………………
 แนวทางการปฏิบัติงาน.......................................................................................................................
 คู่มือการให้บริการ..……………………………………………………………………………………………..………..………
 Print screen แผนผังขัน้ ตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน.......
………………………………………………………………………………….…………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................…………………………………………………………………………….……………
3) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
ในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่.……………………….………
………………………………………………………………………………….…………….............................…………….….
 ระเบียบ/ข้อบังคับ ที่บังคับใช้ต่อผู้ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่..…………………………………………….....…………
………………………………………………………………………………….…………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………………………………………….……………………....
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)
EB6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีสว่ นร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่ว นร่ว มในการแสดงความคิด เห็น เกี่ย วกับ การปฏิบัติร าชการหรือ 
การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุม....…………………………………………………….....……………………………….……..………….
 รายงานการประชุมที่ระบุรายชื่อและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
……………………………………………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………………………………………….……………..
2) ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนงาน/โครงการหรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขพั ฒ นา 
การปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
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มี

มีหลักฐาน คือ
 โครงการ.…………....…………………………….…………………………………………………………………………………
 รายงานการประชุม....……………………………………………………………………………………………………………..
 รายงานสรุปการร่วมจัดทําแผน/โครงการ....……………………………………………………………………………..
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดทําแผน/โครงการ…………………………………………………………………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………….…………………………………………..
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการ 
ในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 โครงการ.…………....……………………………………………………………………………………………………………….
 รายงานการประชุม....……………………………………………………………………………………………………………..
 รายงานสรุปการร่วมดําเนินการตามโครงการ....…………………………………………………………………………
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมดําเนินการตามโครงการ ……………………………………………….……………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................………………………………………………………………………….…….…………..
4) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลัก หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
รายงานประเมินผล...............……………………………….……………………..……………………………………………
 รายงานติดตามผลการดําเนินงาน......……………………………….……………………..………………………………..
 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ......................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................……………………………………………………………………………..…………….
5) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง 
เมื่อสิ้นสุดโครงการ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดําเนินงาน.....……………………………………………………………………………………………………
 รายงานการประชุม...…………………………………………………………….………………………………………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................…………………………………………….………………………………………………
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
EB7 หน่วยงานของท่านมีชอ่ งทางที่ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้ หรือไม่
1) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 โครงสร้างหน่วยงาน......………………………………………….………….....................………………………….……
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 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………………………………………….…........................
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………………………………………………......................
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………….………………….....................
2) มี ข้ อ มู ล ตามภารกิ จ หลั ก ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดทางเว็ บ ไซต์ ข องหน่ ว ยงานหรื อ สื่ อ สั ง คม
(Social Media) หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือสื่อสังคมของหน่วยงาน.…………………...........….………
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................……………………………………………………………………………………..…..
3) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมี
ระบบตอบรับอัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาทําการของหน่วยงาน
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center....……………………………………………………..
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน....…………………………………………..……………………………………………..
 แผนผังการปฏิบัติงาน....……………………………………………….……………………………………………………….
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.…………………………………………………….……………………………………………………….
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................………………………………….……………………………………………………….
4) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางสื่อต่อไปนี้ หรือไม่
4.1 หนังสือพิมพ์
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................
4.2 วารสาร
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................
4.3 จุลสาร
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................
4.4 แผ่นพับ
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................
4.5 โทรทัศน์
มีหลักฐาน คือ...........................................................................................................................
4.6 วิทยุ
มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................
4.7 สื่อสังคม
มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................
4.8 อื่นๆ โปรดระบุ
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มีหลักฐาน คือ............................................................................................................................
การตอบสนองข้อร้องเรียน
EB8 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างไร
1) มีการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ
หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน……………………………………………………..…..……………..…...……..……
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน..…………………………………………………..………………………...……………
 อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................................................................................
2) มีการกําหนดช่องทางการร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.……………………………………………………………………...….………………
 แผนผังปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.………………………………….……………………………….....……………………
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................…………………………………………………..……….…...….……………………
3) หน่วยงานของท่านมีการกําหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.………………………………..………………….………....…………………………
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน....……………………………………..……………....……………………………
 คําสั่งการปฏิบัติงาน.……………………………………….………….……………………....………………………….……
 อื่นๆ โปรดระบุ.............................……………………………………….…………....…………………………………..
4) มี ก ารเผยแพร่ ผ ลการดํ า เนิ น งานเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พร้ อ มระบุ ปั ญ หาอุ ป สรรคและ
แนวทางแก้ไข หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 Print screen รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
...………………………………………………………………………………………….............................…………...….….
 อื่นๆ โปรดระบุ............................……………………………………………………….………………………………….
5) รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป พร้อมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดําเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไป.....................................................................…
..……………………………………………………………………………………….............................………….......….….
 อื่นๆ โปรดระบุ..............................………………………………………….……..………………………………………

[8]

มี

ไม่มี





















ประเด็นคําถาม
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร
EB9 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน อย่างไร
1) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ นแก่
เจ้าหน้าที่หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน..........
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่..........................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ............…………………………………………………………………………………..…………………...
2) มีการจัดทําคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน..………..………
...………………………………………………………………………………………….............................…………...…...….
 อื่นๆ โปรดระบุ........................…………………………………………………………………………..……...……......
3) มี ก ารให้ค วามรู้ ต ามคู่ มื อหรือ ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ยวกั บ การป้ อ งกัน ผลประโยชน์ทั บซ้ อ นแก่
เจ้าหน้าที่ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
……………………………………………………………………….…………………….............................…………….….
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) ประกอบกิจกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน...........................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.........................…………………………………………………………………….…………….……......
4) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการดําเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
.………………………………………………………………………………….............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………………………….…….....
5) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดซื้อจัดจ้าง...……………………………………………………………………………………………………………
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………….…………………………………………………………….....
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6) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะ หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน…………………..……………………….……….…
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.......................................
……………………………………………………………………….…………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ...............…………………………………………………………………………….…………………….....
7) มีการนําข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุง
ระบบการทํางาน หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานการปรับปรุงระบบการทํางานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน……………..……………………………………………………………………………………………
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน................................................................................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ...............………………………………………………………………………………………………........

มี


ไม่มี






EB10 หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร
1) มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ 
หน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 รายงานวิเคราะห์ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557.......................................................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................…………………………………………………………….…………………………………
2) หน่วยงานของท่านมีการดําเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 เอกสารผลการดําเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(อย่างน้อย 1 โครงการ)..………………………………………………………………………………………...…...............
 อื่นๆ โปรดระบุ..................………………………………………………………………………………………......…………
3) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หรือไม่

มีหลักฐาน คือ
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
....………………………………………………………………………………………….............................…………….….
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................………………………………………………………………………………….……..……
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ประเด็นคําถาม
มี
EB11 หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสอย่างไร
1) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส หรือไม่

มีหลักฐาน คือ
 รายชื่อคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่ม วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และระเบียบ
หรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ่ม...…………………………………………………………………..………………
 คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม……………………………………………….………………..
 อื่นๆ โปรดระบุ.....................……………………………………………………………………………….……..............
2) กรณีที่มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึง 
ความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
มีหลักฐาน คือ
 ผลการดําเนินงานของกลุ่ม.................................................................................................................
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีที่บันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม..............................................................
 อื่นๆ โปรดระบุ.......................……………………………………………………….……….………………..……………

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้ข้อมูลตามแบบสํารวจ
สํานักป้องกันการทุจริตภาครัฐ
สํานักงาน ป.ป.ช.
โทร. 02-2823161
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ไม่มี




แบบบสํารวจคววามคิดเห็น External Integrity & Transpaarency Asssessment
สําหรั
ห บการประะเมินคุณธรรรมและความมโปร่งใสในกการดําเนินงาานของหน่วยงานภาครั
ย
ฐ
ปรระจําปีงบปรระมาณ พ.ศศ. 2558
สํานักงานคณ
ณะกรรมการป้องกั
อ นและปราบบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ ดําเนินการสํารวจจระดับคุณธรรมมและ
คววามโปร่งใสในการ
ดําเนินงานหหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสํารวจซึ
า ่งได้รับกาารออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปปร่งใส
ในการดํ
ใ
าเนินงาาน
ภายในองค์กกรของหน่วยงานภาครัฐ ผลกาารประเมินจะแแสดงถึงระดับคววามโปร่งใสในกการดําเนินงานขของหน่วยงาน และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อแกก้ไขปรับปรุงแลละพัฒนาการปฏิฏิบัติราชการให้มมีี ความโปร่งใสมมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการสํารวจ สามารถสะท้ออนความคิดเห็นของท่
น
านได้อย่ยางดี ขอให้ท่านนแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ร
และขอรับรอองว่า ข้อมูลส่วนบุ
ว คคลของท่านและคําตอบบของท่านจะถูกเก็
ก บไว้เป็นความลับอย่างดีททีี่ สุด และจะไม่ถูถกนําไปเผยแพพร่
เป็นรายบุคคคล โดยการนําเสนอผลการวิ
เ
เคราะห์
ค ข้อมูลจะะเป็นไปในลักษณะในภาพรวม
ษ
เท่านั้น ความร่ร่วมมือของท่านจะช่
น วยสนับสนนุน
ให้เกิดการปรรับปรุงระดับคุณธรรมและควา
ณ
มโปร่งใสในการรดําเนินงานของงหน่วยงานภาครัฐ
ขอขอบคุณ
ณในความร่วมมือมา ณ โอกาสสนี้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อหน่วยงานนที่ขอให้ท่านปรระเมิน
โปรดใส่เครือ่องหมาย  ในนช่อง  ที่ทานต้
่า องการเลือกกและ/หรือเติมข้อความลงในชช่องว่าง
ส่วนที่ 1 คววามคิดเห็นด้านคุ
น ณธรรมการดํดําเนินงานของหหน่วยงาน ในรรอบ 1 ปีที่ผ่านมมา

 ดัชนีคววามโปร่งใส
ข้อ

ช้อคําถาม

ไม่ชดเจน
ดั

ค่อนข้ข้าง
ไม่ชัดเเจน

า
ค่อนข้าง
ชัดเจนน

ชัดเจน
มาก

Q1. หนน่ ว ยงานนี้ มี ก ารให้ ข้ อ มู ล เกี่ ยวกั บ หน้ า ที่ คความรั บ ผิ ด ชออบและ
ผู้รับผิดชอบชัดเจนน หรือไม่
Q2. หนน่วยงานนี้ มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใให้บริการต่าง ๆ เช่น
กฎฎเกณฑ์ ข้อกฎหหมาย ข้อบังคับ และสถานที่ให้บบริการชัดเจน หรื
ห อไม่
Q3. หนน่วยงานนี้ มีการรเปิดเผยขั้นตอนนและระยะเวล าที่ใช้ในการให้้บริการ
ต่างๆ ชัดเจน หรือไม่
อ
Q4. เจ้ าาหน้ า ที่ ข องหนน่ ว ยงานนี้ ได้ ให้หข้อมู ล เกี่ ย วกั ั บ การให้ บ ริ การ
า เช่ น
ขั้นนตอน แบบฟอร์ม ค่า ธรรมเนีนีย ม (ถ้ามี) และะเอกสารประกออบอื่นๆ
ชัดดเจน หรือไม่
Q5. ช่องทางงสื่อสารที่ช่วยใหห้ท่านเข้าถึงข้อมูลหน่วยงานนีไ้ได้สะดวก (ตอบบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 เออกสารเผยแพร่ของหน่
ข
วยงาน
 เจ้จ้าหน้าที่ของหน่นวยงาน
 อืน่นๆ โปรดระบุ

 บบอร์ด/ป้ายประะชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหหน่วยงาน
 สื ่อสังคมออนไลลน์ (Social Meedia) เช่น Faceebook, Line, Twitter
T
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Q6. หน่วยงานนี้ ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
 ช้ามาก
 ค่อนข้างช้า

 ค่อนข้างเร็ว

 เร็วมาก

Q7. หน่วยงานนี้ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือไม่
 เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน  เลือกปฏิบัติบ้าง

 ค่อนข้างไม่เลือกปฏิบัติ

 ไม่เลือกปฏิบัติ

Q8. ท่านมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานนี้ในระดับใด
 ไม่พึงพอใจ
 ไม่ค่อยพึงพอใจ
 ค่อนข้างพึงพอใจ

 พึงพอใจมาก

Q9. หน่วยงานมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการที่สะดวกมากน้อยเพียงใด
 ไม่สะดวก
 ไม่ค่อยสะดวก
 ค่อนข้างสะดวก

 สะดวกมาก

Q10. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการหรือขั้นตอนหรือระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ
หรือไม่
 เคย
 ไม่เคย (โปรดระบุเหตุผลและข้ามไปตอบข้อ Q11) เหตุผลเพราะ
 ไม่มีเรื่องร้องเรียน
 มี แต่ไม่สําคัญ
 กลัวผลกระทบภายหลัง
 อื่นๆ โปรดระบุ

ระดับความคิดเห็น
ข้อ

ข้อคําถาม

ไม่มีเลย

มี
ค่อนข้างน้อย

มี
ค่อนข้างมาก

Q10-1 หน่ ว ยงานนี้ ได้ ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย นของท่ า นอย่ า ง
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด (เช่น ขั้นตอน ระยะเวลา กระบวนการรับ
และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เป็นต้น)
Q10-2 หน่วยงานนี้ มีการติดตามเรื่องร้องเรียนของท่านมากน้อยเพียงใด
Q10-3 การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งผลดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนของหน่วยงานที่ท่านใช้บริการมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด
Q11. หน่วยงานมีระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลการร้องเรียนด้วยตนเอง หรือไม่
 มี
 ไม่มี
 ดัชนีความพร้อมรับผิด
Q12. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ หรือไม่
 ไม่พร้อม
 ค่อนข้างไม่พร้อม
 ค่อนข้างพร้อม
[2]

 พร้อม

มีมาก

Q13. เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการท่าน มีความสุภาพ มีความกระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็ว และมุ่งผลสําเร็จของงาน
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

 ดัชนีคุณธรรมการให้บริการของหน่วยงาน
 การรับรู้ข้อมูลการทุจริต
Q14. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้ยิน/รับทราบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน รับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือ
ร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานบันเทิง รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการให้บริการ
ตามหน้าที่ หรือไม่
 ไม่เคย
 เคย

ระดับความคิดเห็น
ข้อ

ข้อคําถาม

ไม่มีเลย

มี
ค่อนข้างน้อย

มี
ค่อนข้างมาก

มีมาก

Q15. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน มีการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร
ขอรับบริจาค หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดเป็นเรื่องปกติธรรมดา
Q16. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการให้บริการ ได้มีการเอื้อ
ประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการบางคน เนื่องจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว
Q17. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่
เป็นธรรม หรือมีการให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์
ตอบแทนบางอย่าง สําหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น
 ประสบการณ์การทุจริต
(คําตอบของท่านจะถูกใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติเท่านั้นและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)
Q18. ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกร้องขอให้เงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือความบันเทิงต่าง ๆ หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการท่าน
 ไม่เคย
 ไม่แน่ใจ/ไม่ตอบ
 เคย ระบุรายละเอียด

Q19. สิ่งที่ท่านต้องการแนะนําให้หน่วยงานที่ได้รับการประเมิน ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
กระทําการทุจริตต่อหน้าที่
1.
2.
3.
[3]

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์
SQ1. อายุ
ปี
SQ2. เพศ
 ชาย
 หญิง
SQ3. ระดับการศึกษา
 ต่ํากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรีขึ้นไป
SQ4. อาชีพ
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ
 พนักงาน/ลูกจ้าง
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคําถาม SQ6
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ไปตอบคําถาม SQ6
SQ5. ประเภทงาน/ธุรกิจ
 ภาคเกษตร เช่น ประมง เลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคการค้า เช่น ค้าส่ง ค้าปลีก อื่นๆ (โปรดระบุ)
 ภาคบริการ เช่น โรงแรม ภัตตาคาร ขนส่ง สุขภาพ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ สื่อสาร อื่น ๆ (โปรดระบุ)
 ภาคอุตสาหกรรม เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ เครื่องหนัง รองเท้า เคมีภัณฑ์ ยานยนต์ เหล็ก เครื่องเรือน อิเล็กทรอนิกส์
ปิโตรเลียม เครื่องใช้ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องประดับ ยาง/ผลิตภัณฑ์ยาง
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
SQ6. รายได้ต่อเดือน
 ต่ํากว่า 50,000 บาท  50,000 บาทขึ้นไป
SQ7. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1.
2.
3.

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.
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แแบบสํารวจความคิดเห็น Internal Integrity & Transparrency Asseessment
สําหรั
ห บการประะเมินคุณธรรรมและความมโปร่งใสในกการดําเนินงาานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ
ปี
ณ พ.ศ. 25558
สํานักงานคณะะกรรมการป้องกั
ง นและปราบปปรามการทุจริตตแห่งชาติ ดําเนินินการสํารวจระะดับคุณธรรมแและ ความโโปร่งใสหน่วยงาาน
ภาครัฐ โดยใช้ช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดรระดับคุณธรรมแและความโปร่งใสการดําเนินง านภายในองค์กรของหน่
ก
วยงาาน
ภาครัฐ ผลปรระเมินจะแสดงถึงระดับความโปร่งใสในการดดําเนินงานของงหน่วยงานและะเป็นแนวทางปปฏิบัติเพื่อ แกก้ไขปรับปรุงแลละ
พัฒนาการปฏิบบัติราชการให้มีมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการสํ
ล ารวจ สาามารถสะท้อนคความคิดเห็นขอองท่านได้อย่างดีดี ท่านสามารถถแสดงความคิดเห็
ด นได้เป็นอิสระ
ร
และขอยืนยันวว่า ข้อมูลส่วนบุบุคคลของท่านแและคําตอบของงท่านจะถูกเก็บไว้
บ เป็นความลัับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนําไปเผยแพร่
า
หรือ
ใช้เพื่อการใดๆๆ ทั้งสิ้น โดยกาารนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมมูลจะเป็นไปในนลักษณะในภาพพรวมเท่านั้น ไมม่มีการวิเคราะห์ห์หรือรายงานเป็ป็น
รายบุคคลแต่ออย่างใด ความรร่วมมือของท่านจะช่
น วยสนับส นุนให้เกิดการปปรับปรุงระดับคุคณธรรมและคความโปร่งใสการดําเนินงานขออง
หน่วยงานภาคครัฐ
ขอขอบคุณใในความร่วมมือมา
อ ณ โอกาสนีนี้
โปรดใส่เครื่องงหมาย  ในชช่อง  ที่ท่านต้
น องการเลือก

คําถามเกี่ยววกับข้อมูลของท่านดังต่อไปปนี้ เป็นการถถามเพื่อเก็บรวบรวมข้
ร
อมูลทางสถิ
ล
ติเท่าานั้น
DQ1. ท่านเป็นนเจ้าหน้าที่รัฐประเภทใด
ข้าราชชการตํารวจ
ระดับตต่ํากว่ากํากับกาาร
 พลตํารวจ
 รองผู้บังคับหมู่
 ผู้บังคับหมู่
 รองสารวัตร แลละพนักงานสอบบสวน
 สารวัตร และพนักงานสอบสวนนผู้ชํานาญการ
ระดับกกํากับการ
 รองผู้กํากับการร และพนักงานสสอบสวนผู้ชํานาาญการพิเศษ  ผู้กํากับกาาร และพนักงานนสอบสวนผู้ทรงงคุณวุฒิ
ระดับบบังคับการ
 รองผู้บังคับการร และพนักงานสสอบสวนผู้เชี่ยววชาญ
 ผู้บังคับกาาร และพนักงานนสอบสวนผู้เชียวชาญพิ
่ย
เศษ
ระดับบบัญชาการ
 รองผู้บัญชาการร
 ผู้บัญชาการ
 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ช
 จเรตํารวจแห่งชาติ
ช และรองผูบับ้ ญชาการตํารววจแห่งชาติ
 ผู้บัญชาการตํารวจแห่
ร
งชาติ
DQ2. กรุณาระะบุเพศของท่าน
 ชาย
ช
 หญิง
DQ3. ท่านทํางงานให้กับหน่วยงานของท่
ย
านมาเป็นระยะเวลาาทั้งหมด
 ต่ํากว่า 5 ปี
 5-10
5 ปี
 11-20 ปี
 มากกว่า 20 ปี
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กรุณาตอบคําถามดังต่อไปนี้ โดยใช้ประสบการณ์ของท่านในรอบ 1 ปีที่ผา่ นมา
เกี่ยวกับประเด็น วัฒนธรรมองค์กร การต่อต้านการทุจริตขององค์กร การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
ของหน่วยงานของท่าน
วัฒนธรรมองค์กร
ข้อ
Q1.
Q2.

Q3.
Q4.

Q5.

Q6.

Q7.

Q8.

ข้อคําถาม
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
มีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่มีจติ สํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต
และรับผิดชอบมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
เป็นธรรม และถูกกฎหมายมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อย
เพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติมีจาํ นวน(สัดส่วน) มากน้อย
เพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ปฏิบัติงานมุง่ ผลสัมฤทธิ์
ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้มีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด
บุคลากรในหน่วยงานของท่านที่ยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กรมีจํานวน(สัดส่วน) มากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก

มาก

น้อย

ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก

มาก

การต่อต้านการทุจริตขององค์กร
ข้อ
Q9.
Q10.

ข้อคําถาม
บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่านมีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด
เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นๆ แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
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ข้อ
Q11.

Q12.

Q13.

Q14.
Q15.

Q16.
Q17.

ข้อคําถาม
หน่วยงานของท่านมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest)
แก่บุคลากรภายในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานหรือกลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ในหน่วยงานของท่านมีการทํางานอย่างเป็นอิสระมากน้อย
เพียงใด
ระบบการตรวจสอบภายในหน่วยงานของท่านสามารถ
ป้องกันการทุจริตได้มากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก

มาก

หน่วยงานของท่านมีการนําผลการประเมินการตรวจสอบ
ภายในไปปรับปรุงการทํางาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และป้องกันการทุจริตมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่านมีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทําการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่านมีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษ
ผู้กระทําการทุจริต (การพิจารณาและการกําหนดบทลงโทษ
รวมถึงการลงโทษ) มากน้อยเพียงใด

Q18. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ไม่สมควร เช่น ใช้งบประมาณมากเกินความจําเป็นหรือใช้ไปในเรื่อง
ส่วนตัวหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q19. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานเพื่ออุดหนุนธุรกิจของตนเองหรือพวกพ้องหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q20. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับเงินพิเศษ การเรี่ยไร การขอรับบริจาค การอํานวยความสะดวกหรือการให้ความบันเทิง
จากบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q21. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการรับของขวัญ/เงิน/สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในเทศกาล/วันสําคัญต่างๆ เช่น ปีใหม่ ตรุษจีน งานศพ
งานมงคล ฯลฯ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท หรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
Q22. หน่วยงานของท่านมีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน
เพื่อป้องกันการทุจริตหรือไม่
 ไม่มี
 มีบ้างเล็กน้อย
 มีค่อนข้างบ่อย
 มีบ่อยมาก
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การบริหารงานบุคคล
ข้อ
Q23.
Q24.

Q25.
Q26.

ข้อคําถาม
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรมเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด
ท่านมีความพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
เช่น สถานที่ สาธารณูปโภคต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงบรรยากาศในการทํางานและ
เพื่อนร่วมงาน มากน้อยเพียงใด
หน่วยงานของท่านประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ตามระดับคุณภาพของผลงานมากน้อยเพียงใด
ระบบอุปถัมภ์ การเสนอให้เงิน ของมีค่า ความบันเทิง
ความสะดวกสบาย หรือประโยชน์ตอบแทนอื่น มีผลต่อ
การคัดเลือกการบรรจุ การแต่งตั้ง การโอนย้าย การให้
ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นมากน้อยเพียงใด

น้อย

ค่อนข้างน้อย ค่อนข้างมาก

มาก

Q27. หน่วยงานของท่านมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา
ที่เหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q28. ท่านคิดว่าการฝึกอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน และการให้ทุนการศึกษาดังกล่าวมีผลดีคมุ้ ค่าค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
มากน้อยเพียงใด
 ไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างไม่คุ้มค่า
 ค่อนข้างคุ้มค่า
 คุ้มค่า
Q29. หน่วยงานของท่านมีการวางระบบความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่อย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน
 ชัดเจน
Q30. ท่านเห็นว่าวิธีการหรือระบบเพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถให้อยู่ปฏิบัติงานแก่หน่วยงานมีความเหมาะสมเพียงใด
 ไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างไม่เหมาะสม
 ค่อนข้างเหมาะสม
 เหมาะสม
Q31. ถ้าท่านได้งานในตําแหน่งและระดับเดียวกันในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย
Q32. ถ้าท่านได้งานในตําแหน่งที่สูงกว่าในองค์กรอื่น ท่านยังคงเลือกอยู่กับหน่วยงานปัจจุบันของท่านต่อไป
 ไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างไม่เห็นด้วย
 ค่อนข้างเห็นด้วย
 เห็นด้วย

การบริหารงบประมาณ
Q33. หน่วยงานของท่านมีการบริหารงานงบประมาณที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้หรือไม่
 ไม่โปร่งใส
 ค่อนข้างไม่โปร่งใส
 ค่อนข้างโปร่งใส
 โปร่งใสมาก
Q34. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณโดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่
 ไม่คํานึงถึงความคุ้มค่า  คํานึงถึงค่อนข้างน้อย
 คํานึงถึงค่อนข้างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q35. หน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นเท็จ เช่น การเบิกจ่ายค่าทํางานล่วงเวลา หรือ การเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์
หรือการเบิกจ่ายค่าเดินทาง ที่เป็นเท็จมากน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q36. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายงบประมาณผิดวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
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ความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน
Q37. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมีอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่ได้อย่างเต็มที่มากน้อยเพียงใด
 มีอิสระน้อย
 มีอิสระค่อนข้างน้อย
 มีอิสระค่อนข้างมาก
 มีอิสระมาก
Q38. หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างได้มากน้อยเพียงใด
 เปิดโอกาสน้อย
 เปิดโอกาสค่อนข้างน้อย
 เปิดโอกาสค่อนข้างมาก
 เปิดโอกาสมาก
Q39. บุคลากรในหน่วยงานของท่านได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม เช่น คําสั่งในการมอบหมายงานโดยไม่มีสาเหตุอันควรมากน้อยเพียงใด
 ไม่เป็นธรรมมาก
 ค่อนข้างไม่เป็นธรรม
 ค่อนข้างเป็นธรรม
 เป็นธรรมมาก
Q40. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยคํานึงถึงความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
มากน้อยเพียงใด
 คํานึงถึงน้อย
 คํานึงถึงค่อนข้างน้อย
 คํานึงถึงค่อนข้างมาก
 คํานึงถึงมาก
Q41. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทํางานส่วนตัวที่ไม่ใช่งานราชการมากน้อยเพียงใด
 มีน้อย
 มีค่อนข้างน้อย
 มีค่อนข้างมาก
 มีมาก
Q42. ในกรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามการร้องขอ/สั่งด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นจะได้รับผลกระทบทางลบต่อการทํางาน
หรือความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของตนมากน้อยเพียงใด
 ได้รับผลกระทบน้อย
 ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อย  ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก  ได้รับผลกระทบมาก
Q43. หัวหน้างานของท่านมักให้ท่านรายงานความคืบหน้าของงาน หรือมีการติดตามผลการดําเนินงานของท่านหรือไม่
 มีการติดตามน้อย
 มีการติดตามค่อนข้างน้อย  มีการติดตามค่อนข้างมาก  มีการติดตามมาก
Q44. ท่านทราบความคาดหวังจากหัวหน้างานในการทํางานมากน้อยเพียงใด
 น้อย
 ค่อนข้างน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
Q45. ท่านทราบถึงภาระความรับผิดชอบในหน้าที่ของท่านอย่างชัดเจนหรือไม่
 ไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างไม่ชัดเจน
 ค่อนข้างชัดเจน
 ชัดเจน
-----------------------------------------------------------

ขอขอบคุณสําหรับความร่วมมือ
สํานักงาน ป.ป.ช.
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