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ก 

คํานํา 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต

พื้นท่ีรับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตาง ๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ  

ท่ีเกิดข้ึนใหแกคนในทองถ่ิน เปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนและมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของ

ปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือ 

ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ

ดวยกฎหมาย รวมท้ัง ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังใน    

เชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซ่ึงคณะรักษาความสงบแหงชาติ  หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 

69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงาน

ภาครัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาล

ในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวังเพื่อสกัดก้ันมิใหเกิด        

การทุจริตได 

  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและ            

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใช

อํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพื่อแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือ       

การพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อใช

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 

งานกฎหมายและคดี 

สํานักปลัด อบต. 
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๑ 
บทนํา 

 
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหน่ึง เพราะเปนการแสวงหา

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนท่ี
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคา  
อื่น ๆ ตลอดจนเสียโอกาสในอนาคตต้ังแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ 
เรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของ
เจาหนาท่ีรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน 

อยางไรก็ตาม ทานกลางผูจูงใจกระทําความผิด ยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา 

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม   
( Conflic of interest : COI ) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาประเทศ 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการ
ปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

คานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
  การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ( คสช. )   
เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติใหมีคานิยม ๑๒ ประการ 
  ๑.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  ๒.  ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
  ๓.  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
  ๔.  ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
  ๕.  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
 
 
 
 
 



๒ 
  ๖.  มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
  ๗.  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
  ๘.  มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
  ๙.  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 
  ๑๐.  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑๑.  มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า 
  ๑๒.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 
 
หลักธรรมาภิบาล 
  “ หลักธรรมาภิบาล ” หรืออาจเรียกไดวา “ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ   
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ ” ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “ Good Governance ” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม 
น้ันไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคม
ของมวลมนุษยเปนพัน ๆ  ป ซ่ึงเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมือง และสังคมอยางมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน 
 
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
  ๑.  หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชกิ โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 
  ๒.  หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง
คานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ 
ความอดทน ขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 
  ๓.  หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมี
ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน 
และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๔.  หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู      
และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามี 
 
 
 
 
 



๓ 
 
สวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ และ
ขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
  ๕.  หลักความรับผิดชอบ  ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ี
อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรอง
ในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 
  ๖.  หลักความคุมคา  ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังน้ัน ในการบริหาร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซ่ึงจําเปนจะตองต้ังจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือ
ประชาชนดวย 
 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “ เศรษฐกิจพอเพียง ” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอน
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยู
ไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ  
  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อยาง
รอบคอบ 
  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
  เง่ือนไข  การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัยท้ัง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน 
  เง่ือนไขความรู  ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลาน้ันมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในชั้น
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
ประมวลจริยธรรมขององคการบรหิารสวนตําบลกุดจอก จึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
  
                   ๑.ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร องคการบริหารสวนตําบล
กุดจอก พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 
  ๑)  ยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม 
  ๒)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
  ๓)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน     
ทับซอน 
  ๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  ๕)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  ๖)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  ๗)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  ๘)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
   
  ๒.  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี 
   ๑)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ๒)  การยึดม่ันในคุณธรรม และจริยธรรม  
  ๓)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ  
  ๔)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน     
ทับซอน  
  ๕)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
  ๖)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
  ๗)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 
 
 
 
 



๕ 
  ๘)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณธรรม โปรงใส และตรวจสอบได  
  ๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
  ๑๐)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยู คูคุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 
จรรยาวิชาชีพขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด โดยมี
หนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บ
รายได การพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชน            
วางมาตรการดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถ่ิน การบริหารงานบุคคล และพัฒนา
บุคลากร รวมท้ัง สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ฉะน้ัน เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก 
  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ พนักงานจาง และ
ลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรม ธํารงไวซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของ
ขาราชการ อันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว ดังน้ี 
  1.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองจงรักภักดี ตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
  2.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  3.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมือง
ท่ีดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  4.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
  5.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  6.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองมุงม่ันแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 
 
 
 



๖ 
 

  7.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอย ทีอัธยาศัย 
  8.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน 
  9.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
  10.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
  11.  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคกรปกครอง         
สวนทองถ่ินซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
โดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังน้ี 
  1.  พึงดํารงตนใหต้ังม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
  และขอกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับพนักงาน และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดจอก เพื่อยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม 
ดังน้ี 

1. พึงมีความสมานสามัคคีในการปฏิบัติหนาท่ี เปนท่ีปรึกษากันและกันในการปฏิบัติราชการ
และการใหบริการ 
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2.  พึงวางตนใหเหมาะสมตอประชาชน ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน และไมกอการให
เกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี ประกาศเจตนารมณองคการบริหาร
สวนตําบลกุดจอกเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 

  เน่ืองดวยองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก เปนหนวยงานท่ีรับใชและใหบริการประชาชน  
อยางใกลชิด ซ่ึงในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไดคํานึงถึงความตองการและประโยชน
สูงสุดของประชาชนเปนหลัก 
  องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเปนปญหา
ท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนท้ังทางตรงและทางออม ทําใหผลประโยชนไมตกถึง
มือประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกจึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความ
โปรงใสเปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยให
เจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ ดังน้ี 
  1.  ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ 
  2.  ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ 
  3.  ไมใชอํานาจหนาท่ีเพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง 
  4.  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เสมอภาค 
  5.  กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  6.  เปดเผยตอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอรัปชั่น 
  7.  รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรัปชั่น 
  8.  พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
  ในคูมือเลมน้ีจะสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใช
เพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปน 3 บท ไดแก 
  1.  บทท่ี 1 การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
  2.  บทท่ี 2 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
  3.  บทท่ี 3 การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด 
 
ความหมายผลประโยชนทับซอน 
  คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ ผลประโยชนทับซอน ”  
“ ผลประโยชนขัดกัน ”  “ ผลประโยชนขัดแยง ” หรือ  “ การขัดกันแหงผลประโยชน ” ถอยคําเหลาน้ีถือเปน
รูปแบบหน่ึงของการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับ
ซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีรัฐ กลาวท้ัง
เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความ
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัด 
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อยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน     
มีลักษณะ 7 ประการ ดังน้ี 
  1.  หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ
หนาท่ีใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 
  2.  รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ
เงินจากผูมาเสียภาษี หรือเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับสิ่งของเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 
  3.  ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีสงผลท่ีเปนคุณแก
ฝายใดฝายหน่ึงอยางไมเปนธรรม 
  4.  ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตัว เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน 
  5.  ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาว
ดักหนาไวกอน เปนตน 
  6.  รับงานนอก  ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนทํางานอยู เชน เปนนัก
บัญชีแตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 
  7.  ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือ การไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากท่ีทํางานเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและ
แผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยเหลือธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 
 

  1.  ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมี
ความสําคัญในอันดับตน 
  2.  ความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม ( ประชาชนทุกคน
เสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ) 
 

บทที่  1 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม     
( Conflict of Interest : COI ) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ 
  ประมวลจริยธรรมในการปองกันการหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลาย
ประการ ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร พ.ศ. 2553 ไดกําหนด 
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มาตรฐานจริยธรรมหมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม สวนท่ี 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ 5      
และประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอกไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ขาราชการ หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม สวนท่ี 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ 3 
  สําหรับในบทน้ีจะไดสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน 3 หัวขอ คือ 
  1.  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
  2.  การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
  3.  การให – รับของขวัญและผลประโยชน 
 
การบริหารผลประโยชนทับซอน  
  หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมี ดังน้ี 
  1.  ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี
ความสําคัญอันดับตน 
  2.  ความซ่ือตรงของเจาหนาท่ีตอหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม ( ประชาชนทุกคน
เสมอภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม ) 
  3.  ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธภิาพเจาหนาท่ีก็ละเลยประโยชนสาธารณะ
และใหความสําคัญกับประโยชนสวนตัวหรือของคนบางกลุมแทนซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการ
ประพฤติมิชอบในท่ีสุด 
  4.  ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเน่ืองจากเจาหนาท่ีก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดกับการทําหนาท่ีแตประเด็นคือ ตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนท่ีมี 
  5.  หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ 
มิฉะน้ันจะบ่ันทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน 
  6.  ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เน่ืองจากมีการรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยภาครัฐทําใหความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากข้ึน 
  7.  หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดข้ึนในการทํางานและตองพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 
  8.  หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะน้ัน
คนก็จะพยายามปกปด 
  9.  ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งท่ีผิดก็ตอเม่ือมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีน้ี
เรียกวามีการใชหนาท่ีในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 
  10.  การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเน่ืองจาก 
   -  ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
   -  สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย 
   -  แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
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   -  ประชาชนเชื่อม่ันวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชน  
แอบแฝง 
 
นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ 
  ผลประโยชนสวนตัว ( private interest ) “ ผลประโยชน ” คือ สิ่งใด ๆ ท่ีมีผลตอบุคคล/
กลุม ไมวาในทางบวกหรือทางลบ “ ผลประโยชนสวนตน ” ไมไดครอบคลุมผลประโยชนดานการเงินหรือธุรกิจ
ของเจาหนาท่ี แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคน
เหลาน้ีไดหรือเสียประโยชน เม่ือน้ันก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตัวมาเก่ียวของ 
   ผลประโยชนสวนตน มี 2 ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกับเงิน ( pecuniary ) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน         
( non - pecuniary ) 

- ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทาน้ัน แตยังเก่ียวกับ
การเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตําแหนงใน
บริษัทท่ีรับงานจากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซ่ึงประโยชนอื่น ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน 
เชน สัมปทานสวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงนํ้าใจไมตรีอื่น ๆ 

- ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับตัวเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวความคิดมักอยู
ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักชังและมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ ความคิดเห็น
สวนตัวก็จัดอยูในประเภทน้ี 

 

หนาที่สาธารณะ ( public duty ) หนาท่ีสาธารณะของผูทํางานใหภาครัฐ คือ การให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ ( public interest ) คนเหลาน้ีไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ัง
ระดับทองถ่ินและระดับประเทศเทาน้ัน แตยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีทํางานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 
  ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบ้ืองตน
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งน้ีโดย 
  - ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
  - ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
  - ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
  - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจํากัด
ขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี 
  - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน 
  - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตัวท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 
 
 
 



๑๑ 
 
  - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน 
  - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี 
  - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยู ในตําแหนงขณะท่ีไปหา      
ตําแหนงงานใหม 
  ผลประโยชนทับซอน ( Conflict of Interests ) องคกรสากล คือ Organization for 
Economic Cooperation and Development ( OECD ) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ดังน้ี 
 ผลประโยชนทับซอนมี 3 ประเภท คือ 
  1.  ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ( actual ) มีความทับซอนกันระหวางผลประโยชนสวน
ตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
  2.  ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น ( perceived & apparent ) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็น
วามี แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทน้ีอยางขัดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซ่ึงผลเสีย
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอน้ีแสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทาน้ันแตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนน้ันจริง 
  ๓.  ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได ( potential ) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะ
ทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  
  หนาท่ีทับซอน ( conflict of duty ) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน ( competing 
interests ) มี ๒ ประเภท 
  ๑.  ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหน่ึง เชน เปนเจาหนาท่ีใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือ   
ผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหาน้ี โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทาน้ันท่ีสามารถทํางาน
บางอยางท่ีคนอื่น ๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตน  
มาเก่ียวของ 
  ๒.  ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหน่ึงบทบาท และการทํา
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหน่ึงน้ันทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชประโยชนแกการทําบทบาท
หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหน่ึงได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติ
ตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน น่ันคือ การตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา
จัดการกับหนาท่ีทับซอนได 
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หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
  ๑.  ปกปองผลประโยชนสาธารณะ  การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลักของ
เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ี
พิจารณาความถูกตองไปตามเน้ือผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ     
สวนบุคคล ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ ท้ังน้ี เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทาน้ันแตตองมีจริยธรรมดวย 
  ๒.  สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ  การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส น่ันคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการ
ตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน         
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีตอการปฏิบัติหนาท่ี ถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนาจะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความเชื่อม่ัน  
แกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 
  3.  สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  การแกปญหาหรือ
จัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกร
การจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมรเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง
สวนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 
  4.  สรางวัฒนธรรมองคกร  ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ี     
ซ่ึงตองอาศัยวิธีการ ดังน้ี 
  4.1  ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพื่อสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและ
การปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีสภาพแวดลอมการทํางาน 
  4.2  สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาท่ีสบาย
ใจในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในการทํางาน 
  4.3  ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใช
ในทางท่ีผิด 
  4.4  ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปน้ี 
   -  มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 
   -  กระบวนการระบุความเสี่ยงและการจัดการผลประโยชนทับซอน 
   -  กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
   -  วิธีการจัดการ ( รวมถึงการลงโทษ ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของ
ตนเองท่ีจะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
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แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
  1.  กรอบการทํางาน  เปนวิธีกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี 6 ข้ันตอน สําหรับการพัฒนา
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 
   -  ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
   -  พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
   -  ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการ
จัดการผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
   -  ดําเนินการเปนแบบอยาง 
   -  สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความ
มุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอน 
   -  บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 
  2.รายละเอียดแตละข้ันตอน 
  2.1  การระบุผลประโยชนทับซอน 
   -  ข้ันตอนแรกน้ี คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการ
เกิดผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ันมีประเภทใดบาง 
   -  เปาหมายสําคัญ คือ องคกรตองรูวาอะไร คือ ผละประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได    
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
   -  ตัวอยางของผลประโยชนสวนตัว เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหน้ี) 
ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น 
(เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับอื่น/กลุมอื่น 
   -  ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต       
การใหบริการท่ีอุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใชเงิน/สิ่งของสนับสนุน
ชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังน้ี รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจ      
เปนพิเศษ 
   -  การระบุผลประโยชนทับซอนน้ีตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมาย     
ท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
  2.2  พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
   -  องคประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนัก
ของผูบริหารและเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน  
ดังน้ัน กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ี 
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   -  รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด ( แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ี
เห็นหรือแบบเปนไปได ) 
   -  เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ท่ีใชเพื่อการจัดการ 
   -  ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
  2.3 ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
   -  เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยาง
ตอเน่ืองต้ังแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร 
การใหความรูจะเริ่มต้ังแตปฐมนิเทศ และมีอยางตอเน่ืองในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนสามารถเขาถึง
นโยบายและขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองวิธี
จัดการผลประโยชนทับซอน 
   -  ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาเขาใจวาอะไร คือ ผลประโยชน  
ทับซอน ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตาง
ของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอม
ตัวอยางท่ีชัดเจนสําหรบัการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ 
การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและ          
การกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 
   -  นอกจากการใหความรูแลว ความต่ืนตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนสาํคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความต่ืนตัวและความเอาใจใส
จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 
  2.4 ดําเนินการเปนแบบอยาง 
   -  การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพจาํเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ี
อยูในตําแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนให
เจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน  และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเน่ืองจากเจาหนาท่ี
มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 
   -  ผูบริหารตองพิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชน 
ทับซอนหรือไม ชั่งนํ้าหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล ประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไร
คือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และพิจารณาปจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะ
ของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
  2.5 ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 
   -  ประเด็นสําคัญ คือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เน่ืองจากไม
วาจะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็
เลวรายไมแพกัน 
   -  การทํางานกับองคกรภายในไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ี 
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เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ี
ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 
   -  นอกจากน้ี ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมี
สวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบาย     
การจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน     
วิธีเหลาน้ีจะทําใหไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ท้ังน้ี
ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียน้ี องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอน
โปรงใสและตรวจสอบได 
  2.6 การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
   -  ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสทิธิภาพอยางสมํ่าเสมอ 
โดยสอบถามขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทํางาน รวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ 
นอกจากน้ี ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนน้ี ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ัน
ในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยง มาตรการและผลการทบทวนหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน     
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีการเปดเผยและรายงาน 
ขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตอง     
เปนธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
  3. ผูเปดเผยผลประโยชน 
  ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ี
ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําของ
เจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพหรือแมแตสูญเสียงาน 

           หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือ
เปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

๔. ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก 
  การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของภาครัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาท่ี ปญหาสําคัญ คือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (lntegrirt) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ท่ีมีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
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บทที่  2 
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

การเปดเผยประโยชนสาธารณะ 
  ผูเปดเผยผลประโยชน 
  ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ี
ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ
เจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพหรือแมแตสูญเสียงาน 
  หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือ
เปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 
  ทําไมการเปดเผยจึงทําไมยาก 
  การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของภาครัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาท่ี ปญหาสําคัญ คือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (lntegrirt) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ท่ีมีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
  การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนคุณธรรม     
ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาท่ีมีตอกลุมคน
และสังคมท่ีใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปน สําคัญอีกประการท่ีทําให
บุคคลไมกลารายงานการกระทําผิด คือ ขอมูลท่ีเปดเผยและผูท่ีเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับไดรับ
ความปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมัก
ไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขาม การตัดสินใจท่ีจะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงาย ๆ หลักคือ จะตองปฏิบัติ
อยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมท้ังการปกปองขอมูลท่ีรายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได 
  การสงสาสนขององคกร 
  องคกรจะตองขับเคลื่อน ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกง
เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแก
เจาหนาท่ีวาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมี
แนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด 
  กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
  รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ัง
นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมท่ี
ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานดวย 
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  การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ น้ัน ตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ
อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี 
  องคกรควรจะทําอยางไร 
  วิธีท่ีดีท่ีสุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอื่น ๆ ท่ีจะไดรับผลกระทบ 
  วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ 
  - สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทํา 
  - เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 
  - เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
  ปกติการรายงานหรือการเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการ
ทางการบริหารซ่ึงเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตาง ๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ ( เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม ) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกร
จริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบน้ัน ขอมูลท่ีเปดเผยควรประกอบดวย 
  1.  การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
  2.  การบริหารท่ีเปนอคติหรือลมเหลว 
  3.  การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการท่ีไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของ
แผนดิน 
  4.  การกระทําท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย  
ตอสิ่งแวดลอม 
  สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู
คุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
และประกาศใชอยางชัดเจน 
  ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือมีความจําเปนตองรายงาน เปดเผยจะตอง
ทําอยางไร เพื่อใหแนใจหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผย
การกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที ( อยางเปนสัญชาติ
ญาณ ) วาเม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูท่ี
ไดรับมอบหมายและผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร 
  การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 
  เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน 4 กลุม คือ 
  1.  การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
  2.  การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น 
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  3.  การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 
  4.  การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม 
  การเปดเผยการกระทําบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน 
การเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผย
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 
 
  นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองคลอบคลุม 
  - เน้ือหาในการเปดเผย 
  - การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร 
  - ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย 
  - เปดเผยตอใคร 
  - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 
  - กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 
  - กระบวนการตรวจสอบ 
  - บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
 
  การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน 
  มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือ
การใหบริการท่ีไมเปนธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงาน
ตอองคกรอิสระ เชน ป.ป.ช. ป.ป.ท. ผูตรวจการแผนดิน 
  การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

           หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครอง
อยางเชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย กระบวนการในการให
คําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แกหัวหนาและผูบังคับบัญชา 
  เบ้ืองหลังความสําเร็จ 
  ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองของ
องคกร องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบท่ีชัดเจนจะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของ
เจาหนาท่ี และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง 
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  การปกปองสิทธิของบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก หนวยงาน
จะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสมมีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ี
เกิดความเชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
  ดัชนีวัดความสําเร็จ 
  - มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน 
  - มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 
  - ใหมีการอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  - การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ 
  - มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่น ๆ     
และหัวหนาสายงาน 
  บทบาทสําคัญของการบริหาร 
  ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ( Public 
Information Disclose : PID ) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดรับจากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน 
  สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญ
มากในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ี
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบตาง ๆ 
  ผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปน
เหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ
เปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผย
บางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกัน   
ผูตอตานเทาท่ีจะทําได 
  บทบาทอื่น ๆ คือ 
  - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมะสมแกผูเปดเผย 
  - ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 
  - พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
  - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจ
วาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 
  - ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 
  - ใหเวลาและขอมูลท่ีตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
 



20 
 

  ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคําปรึกษา
แนะนําลูกนอง ไมใหทําผิดและต่ืนตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน           
และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ
ตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงใด 
  ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจต้ังแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปน
ความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการ
กระทําใด ๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูวาเพื่อประโยชนสวนตนหรือ
ทําใหรับรูไดวามีอิทธิผลตอการตรวจสอบ 
  การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
            จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไมตองเปดเผย และอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการ
กระทําผิด จัดใหมีการอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือ
เม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ
รองเรียน การรายงานการเปดเผยเปด  และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและ
ปกปองคุมครองพยาน 
  เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best – practice target)  
  - หนวยงานสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการ
บริหารท่ีไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 
  - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดให
คําปรึกษา การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 
  - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร 
  - นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
  - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพื่อใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไป อยางมีประสิทธิภาพ 
 

บทท่ี  ๓ 
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 
  หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและการ
รับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน  
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พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เจตนารมณ 
  เน่ืองจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี
ภาครัฐวา จะตองตัดสินและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวน
บุคคล หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
และการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอ
ความถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดท่ีใชในความหมายนี้ 
  - ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ( เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ
บริการหรืออื่น ๆ ท่ีมีมูลคา ) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได
และประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 
  - ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีราคาเปนเงินได 
  - ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได ( Tangible gifts ) หมายรวมถึงสินคาบริโภค ความบันเทิง 
การตอนรับใหท่ีพักการเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคาบัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล 
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการและเงิน เปนตน 
  - ของขวัญและประโยชนอื่นใด ท่ีคิดเปนราคาไมได ( Intangible gifts and benefits ) 
หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การ
ปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดประโยชน
มากกวาคนอื่น ๆ 
เราจะจัดการอยางไร 
  การจะรับของขวัญหรือประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและหรือประโยชน คือ 
  ๑.  เราควรรับหรือไม 
  ๒.  เราควรรายงานการรับหรือไม 
  ๓.  เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 ๑.  เราควรรับหรือไม 
 ตามหลักทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีท่ีเราสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ
ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไร
ก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 
  ๑)ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ี
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขาย
การรับสินบน 
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  การถูกเสนอส่ิงใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  
  - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม 
  - ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต 
   
  ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน 
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องน้ีมากกวาบุคคลอื่น 
  ๒)  การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับ
กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติมิชอบ 
  การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมเปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เส่ียงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้
อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆ 
  หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานท่ีวา “ การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม ” ดังน้ัน องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือประโยชนมาแสวงหาผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ี
ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมท่ีถูกตอง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับราชการ 
 ๒.  เราตองรายงานหรือไม 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปน้ี 

๑)  ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน 
เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทํา
การคา การสัญญาวาจะให – รับ กับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับการ
ตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ 

  หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานน้ีใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องน้ีไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ 
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒)  บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการน้ัน ๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสีย 
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๓) ประโยชนท้ังจากระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง 
การใหใบอนุญาต/การยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความ
เท่ียงธรรมและจะไมถูกต้ังขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับ
การหามรับของขวัญหรือประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนน้ัน ๆ 

  หลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 
๓,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
  - ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญน้ัน ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 
  - ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 
  - ของขวัญหรือประโยชนใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว 
  - ถาของขวัญหรือประโยชน ท่ี มีคาทางการตลาดระหวาง ๓ ,๐๐๐ – ๑๕ ,๐๐๐ บาท           
และเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐคนน้ัน ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 
  - ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูน้ันเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารง
ตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือประโยชนท่ีเพื่อนรวมงาน
ใหเม่ือเจ็บปวย ฯลฯ 
  - ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกัน 
กลุมเดียวกันหรือผูใหความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา 3,000 บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 
  - ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตาง
กลุม เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางน้ัน 
  - ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน
องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด 
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อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะ
ไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
  - เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได  ( ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )      
ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ  
 3.  เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 
  1)  ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน 3,000 บาท 
  2)  หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐน้ัน ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
  3)  หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 4.การฝาฝนกฎนี้จะมีโทษอยางไร 
  การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนน้ัน และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนอยูกับความรายแรงของการฝาฝน 
  นอกจากน้ันหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนน้ัน ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต 
และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐน้ัน ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอความ  
เปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวม
ในการรับโทษทางอาญาดวย 
  การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเส่ียง 
  การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ 
  กุญแจแหงความเส่ียง 2 ประการท่ีสําคัญ คือ 
  1.  ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอย
กวาความเปนจริง การตีราคาตํ่ากวาความเปนจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและ
หรือผลประโยชนน้ัน ๆ มีคาตํ่ากวาท่ีเปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง
และหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  2.  การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 
  การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิด
ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทําใหเกิด
ความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน – รับจาง – รับเหมา ฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและ
หรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวา
มาตรฐานท่ีกําหนด 
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  ในสถานการณเชนน้ี ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ
รับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ    
  นอกจากน้ันหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐจะมรพฤติกรรมเคยชินกับ “ การรับรางวัล ” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปน การรับสินบน 
  การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีของใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ถือไดวาเปน
ความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังน้ี 
  “ ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะ
เปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง ” 
  “ คนอื่น ๆ ก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได ” 
  “ ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง ” 
  “ เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉัน
มักเปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา ” 
  “ มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะส่ังสินคาชนิดนี้
แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม ” 
  “ ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝน     
กฎเกณฑใด ๆ ” 
  ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนน้ีไมสามารถปกปองทานจากการถูก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 
 

สถานการณตัวอยาง 
 หนวยงานภาครัฐแหงหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง ( HR procurement ) 
ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา 7,000 บาท จากการเปน
ผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไว โดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะ
จากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา 
 ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขา
รวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้น เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะ
ตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลนี้ช้ินนี้ 
 เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึง
ถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม 
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ        :  อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎระเบียบ         :  มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
ความเปดเผย      :  มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา              :  ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม     :  มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง 
อัตลักษณ          :  ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส    :  เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 
 

บทสรุป 
  ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปน
ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดย
ปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของท่ี
ระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญ
หรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมท้ังองคกร  
ของทานเอง 
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