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บทน า 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการ
ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจใน
สภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและ
ประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความ
สลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ 
เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงาน
ภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อ
มิให้เกิดการทุจริตได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึง
ด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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บทน า 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิง
คุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จน
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  
คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับ
องค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้ประกอบการ  เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยน
กับการละเว้น  การยกเว้น  หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และ
พวกพ้อง ฯลฯ  เป็นต้น 
 
  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา  
หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริต
หรือถูกลงโทษทางอาญา 
 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[๒] 
 

ค่านิยมหลกั  ๑๒ ประการ 
 
 

   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า 
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๓] 
 

หลักธรรมาภิบาล 
 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ 
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็น
ธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่
ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้าน เมืองและสังคม
อย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคม
ให้มีความย่ังยืน 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัย

และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อ
สร้างค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ
องค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต
คอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ 
และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการ
เข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ
หรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและ
ความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตาม
หน้าท่ีอย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ความบกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปท่ี
ผู้รับบริการหรือประชาชนด้วย 



[๔] 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการ
กระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุม้กันทีด่ีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 
  เงื่อนไข 
               การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ท้ังความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
            เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา  ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มี
ความซื่อสัตยส์ุจริต และมคีวามอดทน  มีความเพียร  ใช้สติ ปัญญาในการ ด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

[๕] 
 
 

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  จึงได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอัน
เป็นค่านิยมหลัก ดังเช่น 
 
  ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองท่อมใต้  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรม
มาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบ
ได ้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

  ๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองท่อมใต้  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 



[๖] 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

๓. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ข้อ ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ทุกคน มีหน้าท่ีด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑o ประการดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 
๕) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑o) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกัน 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๗] 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้วา่ด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองท่อมใต้                  

              องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ในฐานะเป็นองค์กรท่ีใกล้ชิดกับประชาชน
มากท่ีสุดโดยมีหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการด าเนินการด้านการเงิน การคลังงบประมาณการ
พัสดุการจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชนวางมาตรฐานการด าเนินงานจัดการบริการสาธารณะการศึกษาของท้องถิ่นการบริหารงานบุคคล
และพัฒนาบุคลากรรวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้   

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการลูกจ้าง
และพนักงานจ้างให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรมธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของข้าราชการอันจะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
๑.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

ราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถโดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเองและมุ่งมั่นแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 
ข้อ ๒ การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างเท่าเทียม

กันด้วยความเต็มใจ 
๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ

ครบถ้วน 
ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น 
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเปูาหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคีมีน้ าใจเพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 



[๘] 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี 
ข้อ ๕ การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมายพร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามีเหตุผลและไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารู้จักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข 
ข้อ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนข้าราชการ 
ข้อ ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๙] 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองท่อมใต้   
 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๐] 
 

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  เป็นหน่วยงานท่ีรับใช้และให้บริการ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด  ซึ่งในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้ค านึงถึง
ความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก  
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่น
ซึ่งเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ท าให้
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้  มีเจตนารมณ์
ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็น
หน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย์สินราชการ 
๒. ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชน์มิชอบ 
๓. ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เสมอภาค   
๕. กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
๗. ร่วมปกปูอง  คุ้มครอง  ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
๘. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 
  ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระส าคัญเป็นเป็น ๓  บท  ได้แก่ 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. บทท่ี ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[๑๑] 
 

ความหมายผลประโยชนท์ับซ้อน 
  ค าว่า  Conflict  of  Interests  มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า  เช่น  “ผลประโยชน์
ทับซ้อน”  “ผลประโยชน์ขัดกัน”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  หรือ  “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”  ถ้อยค า
เหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  (Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  กล่าวท้ังเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่
และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิด
ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพย์สิน
เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗  ประการ  ดังนี้ 
  ๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้
อ านาจหน้าท่ีให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น 
  ๒. รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากร
แล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า  เป็นต้น 
  ๓. ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี ส่งผลท่ีเป็น
คุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔ . ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือ
คอมพิวเตอร์ราชการท างานส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 
  ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองท างานอยู่ เช่น 
เป็นนักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
  ๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท าท างาน
เดิม  โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้
ในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยให้ผลประโยชน์ของ
สาธารณะมีความส าคัญในอันดับต้น 
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย  และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) 



[๑๒] 
 

         บทที่ ๑  
 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปูองกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลาย
ประการ  ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได้
ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม
หลัก  ข้อ ๕  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนด
มาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ 
๕  และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนได้ก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  
ข้อ ๓ 

ส าหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนว
ทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเป็น๓หัวข้อใหญ่คือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให-้รับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
การบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความส าคัญอันดับต้น 
• ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน

เสมอภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าท่ีแต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 



 [๑๓] 
 
• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ 

มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 
• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 
• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง 

มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด 
• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณี

นี้เรียกว่ามีการใช้หน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเน่ืองจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบ

แฝง 
นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 

• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลต่อ
บุคคล/กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการ
งานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าท่ีแต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าท่ี
ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว เช่นท่ีดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทท่ี
รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลด
ของขวัญหรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ 

- ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/
อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

•หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือการให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของ 

 



[๑๔] 
 
รัฐท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆท่ีท างานให้ภาครัฐเช่นท่ี

ปรึกษาอาสาสมัคร 
•ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์

ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใน
เบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ี 
ต้องจ ากัดขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหา 
ต าแหน่งงานใหม่ 
•ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน

ตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคน

เห็นว่ามี แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจ
น ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่
จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์
เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะ
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

•หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 
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- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระท่ังเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆให้
ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้น
ท่ีสามารถท างานบางอย่างท่ีคนอื่นๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่า
มีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
 
หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก
เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขต
หน้าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรื อ
ทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทาง
การเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม
ด้วย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด
มีวิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นขั้นตอน
แรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าจะท าให้เจ้าหน้าท่ี
ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี
และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการ
สร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ี
ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็น
แบบอย่างด้วย 
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• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ
หน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบาย
ใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าท่ีเปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางท่ีผิด 

- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ
พัฒนาในเร่ืองต่อไปนี ้

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ

ตนเองท่ีจะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนส าหรับ
การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
 
• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 



[๑๗] 
 

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 

- เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อปูองกัน
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและ
ท าให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) 
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคน
อ่ืน/ กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการ
ให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน /สิ่งของ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนให้
ความสนใจเปน็พิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน
ดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความ
รับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบท่ีเห็น
หรือแบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆท่ีใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร 
การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าท่ี ทุกคนควร
สามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตัวอย่างท่ีชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น 
การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลด
ขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การ
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและ
ความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ี

อยู่ในต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน
สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ
เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึงสิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่ (๒)ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ
พิจารณาว่าอะไรคือวิธีท่ีดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจารณาปัจจัยอื่นๆ 
รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์
ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่า

จะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียท่ี
เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้
อ านาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนและผลท่ีตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบาง
องค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ท าธุรกิจมีกับ
หุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วน
ร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับ
ซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วน 
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ได้เสียท้ังนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐ
ต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดย

สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการ
ท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความ
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผล
การทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการ
ท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่
เจ้าหน้าท่ีการเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติ
ของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง 
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและ
แม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความ
รับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิด
การท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

การสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็น
เรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคล
กับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ภาครัฐ 
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     บทท่ี ๒ 
 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง 
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและ
แม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความ
รับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิด
การท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

การสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็น
เรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคล
กับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ภาครัฐ 

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลัก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็น
สัญญาท่ีมีต่อกลุ่มคนและสังคมท่ีให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยาม
จ าเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการท่ีท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้
เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับได้รับการปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิด
มักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือ
จะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมท้ังการปกปูองข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย 
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การกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติ
มชิอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้า
ในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่ง
ความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสมคือเมื่อ
เกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน

การสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็น
เรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคล
กับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ภาครัฐ 

• การส่งสาสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและ

คดโกงว่า เป็นสิ่งท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมี
ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม

รวมท้ังนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานและข้อแนะน า
พฤติกรรมท่ียอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมท้ังต้องมีการรายงานการกระท าท่ีเบี่ยงเบนจาก
มาตรฐานด้วย 

การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อปูองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่า
จะมีการด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่าง
เต็มที ่

• องค์กรควรจะท าอย่างไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิดจัด

ช่องทางอ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมท้ังคนอื่นๆท่ีจะได้รับ
ผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ของการปกปูองผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
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- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกปูองคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการ

ทางการบริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลท่ีเปิดเผย ควร
ประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
- การบริหารท่ีเป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการท่ีไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ

แผ่นดิน 
- การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการ

ขู่คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในท่ีท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้องท าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้อง
รับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้อง
รายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึง
การตรวจสอบและสิ่งท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐ 

หรือ 
ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 

๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ
หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 



[๒๒] 
 
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สื่อมวลชนการเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของ
หน่วยงานหรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ท่ีไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกปูอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
• การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคด

โกงหรือการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้
นอกสถานท่ี หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ

คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย /
กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกปูองคุ้มครอง
พยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

• เบื้องหลังความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้อง

ขององค์กร องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังให้ความส าคัญกับการปูองกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ
เสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการ
เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
 การปกปูองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากหน่วยงาน
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้
เจ้าหน้าท่ีเกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 



[๒๓] 
 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกปูองคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 

สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ 

และหัวหน้าสายงาน 
•บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Public 

Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคใน
การรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผล
การตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย คือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่อง
ส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของ
ข้าราชการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
กลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้อง
สงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการลดแรง
ต่อต้าน หากสิ่งท่ีเปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อ
ลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้ 

บทบาทอื่นๆคือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้

แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานท่ีดี 
- ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้

ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจ
เกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วน
ได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 



[๒๔] 
 

เป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหาร
จะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อื่นรับรู้
ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิด

ทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อ
ข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical 
decision making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมท้ังต้อง
ได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผย
ข้อมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 

• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบาย

และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัย
เกี่ยวกับการบริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้
ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



[๒๕] 
 

       บทท่ี ๓ 
 

การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้
และรับ 

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก 
ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อม
ท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการ
บริหารราชการรวมท้ังกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริการหรืออื่นๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 
รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า
ตีราคาได้ 

ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความ
บันเทิงการต้อนรับให้ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัว
บัตรก านัลบัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 
 



[๒๖] 
 

ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
• เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ

หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือ

เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติ
กันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ
ท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจ
เข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต 
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็น

พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคล
กลุ่มอื่น 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วน
ตน 
ท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพยีง 

เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรูส้ึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้  และอาจก่อใหเ้กิดความเสื่อม

ศรัทธาต่อประชาชน 



[๒๗] 
 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร
ก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูอง
ผลประโยชน ์
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความ
เชื่อถือไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิก
ท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมี
อาชีพรับข้าราชการ 

 
 

๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับ
องค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหว
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ัง
จากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต /ยึด
ใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

 
 



[๒๘] 
 
หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ

และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงาน
หรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควร
จะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดย
ต้องมีค่าน้อยกว่า๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 
  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 
และเจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย
หน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวยฯลฯ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่าง
คนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอบอ่ยคร้ังอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล 



[๒๙] 
 
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจ

ก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควร
ปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้อง

พิจารณาตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐน้ันๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน

ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ
ฝุาฝืน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

อคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 
 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการท่ีส าคัญคือ 
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์

น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิด
ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท า
ดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น 
 



[๓๐] 
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ

ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน -รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้
ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าให้มีการ
ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจ
ว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับ
จะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่นๆก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมัก

เป็นคนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้

แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์

ใดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกปูองท่านจากการ

ถูกด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าท่ีจัดซื้อจดัจ้าง (HR procurement) ให้เข้า

ร่วมสมัมนาดา้นทรัพยากรบคุคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมลูค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผูเ้ข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคา้ที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้
เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตดัสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลวา่การปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะตัดสนิใจว่า
จะจัดการอย่างไรกับรางวัลช้ินน้ี 

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในท่ีสุดเจ้าหน้าที่จึง
ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 



[๓๑] 
 

•บทสรุป 
 
                       ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่าน
เป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้
รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับ
เสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมท้ัง องค์กรของท่านเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


