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  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบรหิาร

จัดการในเขตพื้นที่รับผดิชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่ง

ดําเนินการแกไขปญหาตางๆที่ เกิดข้ึนใหแกคนในทองถิ่นเปนองคกรที่มีความใกลชิดกับ

ประชาชน และมคีวามเขาใจในสภาพและรับรูถงึสาเหตุของปญหาที่เกิดข้ึนภายในทองถิ่นดกีวา

หนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัตงิานและดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่หรือ

ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรอืไดใชอํานาจในเหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิ

ควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเปนปญหาของสังคมไทยที่

เกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ หรอื คสช. ไดมีคาส่ังที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการ

หรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ

บรหิารงาน และสงเสรมิการมสีวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกัน้เพื่อมิ

ใหเกดิการทุจรติไดเทศบาลตําบลปาเมี่ยง ไดตระหนักถงึความสําคัญในการปฏบิัตงิานและการ

ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การปฏิบัตหินาที่หรอืละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิ

ชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมาย จงึดําเนินการจัดทําคูมอืการปฏบิัตงิานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ของเทศบาล

ตําบลปาเมี่ยง เพื่อเปนแนวทางในการปฏบิัตงิานตอไป 
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บทนํา 
 

  การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปช่ันประเภทหน่ึง เพระเปน

การแสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมดิตอกฎหมาย หรือจรยิธรรม ดวยการใชอํานาจ

ในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จน

ทําใหเกดิการละทิ้งคณุธรรมในการปฏบิัตหินาที่สาธารณะ ขาดความเปนอสิระ ความเปนกลาง 

และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผล

ประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสยีไป โดยผลประโยชนสูญเสีย

ไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม 

รวมถงึคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้แตระดับองคกรจนถึงระดับสังคมตัวอยางเชน 

การที่เจาหนาที่ของรัฐเรยีกรับเงินหรอืผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับ

การอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกจิการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกบัการละเวน การยกเวน 

หรือการจัดการประมูลทรัพยสนิของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ 

เปนตนอยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา 

หรอืไมมคีวามรูในเรื่องดังกลาวอกีเปนจานวนมาก จนนาไปสูการถูกกลาวหารองเรยีนเรื่องการ

ทุจรติหรอืถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชนทับซอน หรอืความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบรหิาร

ภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกดิของปญหาการทุจรติประพฤตมิิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยัง

สะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภบิาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศเทศบาลตําบล



ปาเมี่ยงไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํา

นโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดาเนนิงานดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

      -1- 

คานยิมหลัก ๑๒ ประการ 

  การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหงชาติ 

(คสช.) เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ 

ประการ 

๑. มคีวามรกัชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ 

๒. ซื่อสัตย เสยีสละ อดทน 

๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรยีนทัง้ทางตรงและทางออม 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทย 

๖. มศีีลธรรม รักษาความสัตย 

๗. เขาใจเรยีนรูการเปนประชาธปิไตย 

๘. มรีะเบยีบ วนัิย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

๙. มสีติรูตัว รูคดิ รูทา 

๑๐.รูจักดารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

๑๑.มคีวามเขมแข็งทัง้รางกายและจติใจ ไมยอมแพตออาํนาจฝาย 

๑๒.คํานึงถงึผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 



หลักธรรมาภบิาล 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปน

ธรรมน้ันไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมใน

การอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันใน

บานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอ

ขัดแยงโดยสันติวธิแีละพัฒนาสังคมใหมคีวามย่ังยืน 
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องคประกอบของหลักธรรมาภบิาล 

หลักธรรมาภบิาลมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการดังนี้ 

๑. หลักนติิธรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบยีบขอบังคับและกตกิาตางๆ ใหทันสมัย 

และเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือ

ปฏบิัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คอื การยึดถอืและเช่ือมั่นในความถูกตองดงีาม โดยการรณรงคเพื่อสราง 

คานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตย

สุจรติ ความเสยีสละ ความอดทนขยันหมั่นเพยีร ความมรีะเบยีบวนัิย เปนตน 

๓. หลักความโปรงใส คอื การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง 

ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการ

ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถ

เขาถงึขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมนิผลที่มี

ประสทิธภิาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐ

และภาคเอกชนปลอดจากการทุจรติคอรัปช่ัน 



๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และ

รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางใน

การเขามามีสวนรวมไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การ

แสดงประชามติหรอือื่นๆและขจัดการผูกขาดทัง้โดยภาครัฐหรอืโดยภาคธุรกจิเอกชน ซึ่งจะชวย

ใหเกดิความสามัคคแีละความรวมมอืกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกจิเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่

อยางดีย่ิง โดยมุงใหบรกิารแกผูมารับบรกิาร เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มคีวามรับผดิชอบ

ตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผดิชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

๖. หลักความคุมค่ํา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจากัด ดังน้ันในการบรหิาร

จัดการจาเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจาเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไป

ที่ผูรับบรกิารหรอืประชาชนดวย 
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หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส ช้ีแนะ

แนวทางการดาเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอน

วกิฤติการณทางเศรษฐกจิ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และ

สามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลง

ตางๆ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียน

ตนเองและผูอืน่ เชน การผลติและการบรโิภคทีอ่ยูในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถงึ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยาง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการ

กระทาํน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 



การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว หมายถงึ การเตรยีมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกดิข้ึนในอนาคตทัง้ใกลและไกล 

เงื่อนไข 

การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรูและ

คุณธรรมเปนพื้นฐาน 

เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับวชิาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน ความ

รอบคอบที่จะนาความรูเหลาน้ันมาพิจารณา ใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ

ความระมัดระวังในข้ันปฏบิัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสรมิสราง ประกอบดวยมคีวามตระหนัก ในคุณธรรม มคีวาม 

ซื่อสัตยสุจรติ และมคีวามอดทน มคีวามเพยีร ใชสต ิปญญาในการ ดําเนนิชีวติ 
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ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลปาปอง จึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปน

คานยิมหลัก ดังเชน 

๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการทองถิ่นฝายบริหาร เทศบาลตําบลปาปอง 

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ 

ดังน้ี 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 



๒) การมจีติสํานึกที่ด ีซื่อสัตย และรับผดิชอบ 

๓) การยึดถอืประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมผีลประโยชนทับซอน 

๔) การยืนหยัดทําในสิง่ที่ถกูตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

๕) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัต ิ

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ 

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคการ 
 

๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 

เทศบาลตําบลปาปอง 

ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ 

ดังน้ี 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 

๒) การมจีติสานึกที่ด ีซื่อสัตย และรับผดิชอบ 

๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับ

ซอน 

๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
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๕) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัต ิ

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ 

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 



๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคการ 
 

๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง 

ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลปาปองทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมอืง อํานวยความสะดวกและใหบรกิารแก 

ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล โดยจะตองยึดมั่นในคานยิมหลัก ๑o ประการดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 

๓) การมจีติสานึกที่ด ีซื่อสัตย และรับผดิชอบ 

๔) การยึดถอืประโยชนของประเทศชาตเิหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมผีลประโยชนทับซอน 

๕) การยืนหยัดทําในสิง่ที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

๖) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มอีัธยาศัย และไมเลอืกปฏบิัต ิ

๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิเบอืนขอเท็จจรงิ 

๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวชิาชีพขององคกร 

๑o) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ด ีรวมกันพัฒนาชุมชน

ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของเทศบาล

ตําบลปาปอง 



อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ได

กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบรหิารทองถิ่น สมาชิก

สภาทองถิ่นขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและ

แนวทางปฏบิัติใหขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น โดยทั่วไปใชยึดถอืปฏบิัติเปนเครื่องกํากบั

ความประพฤติ ดังน้ี 

๑. พงึดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏบิัตหินาที่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ เสยีสละ และ 

มคีวามรับผดิชอบ 

๒. พงึปฏบิัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

๓. พงึใหบรกิารดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มอีัธยาศัยไมตร ีโดยยึดประโยชนของ 

ประชาชนเปนหลัก 

๔. พงึปฏบิัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 

๕. พงึพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

๖. พงึมจีรรยาบรรณตอตนเอง 

๗. พงึมจีรรยาบรรณตอหนวยงาน 

๘. พงึมจีรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

๙. พงึมจีรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง เร่ือง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจากการ

ทุจริต 

  ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ช่ัวคราว) 

พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎกีาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายของรัฐบาล 

ขอที่ 10 การสงเสรมิการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม

การทุจรติและ 
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ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการ

รักษาศักดิ์ศรคีวามเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจรติ ควบคูกับ การบรหิารจัดการภาครัฐ

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจาหนาที่รัฐทุก

ระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสรางความ

เช่ือมั่นในระบบราชการ น้ัน 

  เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส

ปราศจากการทุจริตเพื่อเปน มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและ

บุคลากรขององคกรใหยืดถอื และปฏบิัตคิวบคูกับ กฎ ระเบยีบ และขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงเนนที่

จะนาหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกจิดวยความโปรงใส บรหิารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 

มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางให

ขาราชการและบคุลากรของเทศบาลตําบลปาปอง ถอืปฏบิัตแิละดําเนนิการ ดังนี้ 

1. บรหิารงานและปฏบิัติงานตามหลักธรรมาภบิาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ 

ประชาชน ดวยบรกิารที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรเทศบาล มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรม

จรยิธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชในการปฏบิัตงิานและการดําเนนิชีวติ 

3. ดําเนินการจัดช้ือ จัดจาง สงเสรมิการดําเนนิการใหเกดิความโปรงใสในทุกข้ันตอน และเปด

โอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ

การปฏบิัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดาเนนิกจิกรรมทุกรูปแบบ 

4. ไมใหแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือผูอื่น และไมรับทรัพยสนิหรือประโยชนอื่นใด เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่ 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

5. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข ผาน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข รองเรยีน เทศบาลตําบลปาเมี่ยง 



6. กรณีพบการทุจรติจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูที่ทุจริตอยางจรงิจัง ในคูมือ

เลมน้ี จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพื่อ

การปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมสีาระสําคัญ ไดแก 
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๑. บทที่ 1 การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน 

๒. บทที่ 2 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

๓. บทที่ 3 การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด 
 

ความหมายของผลประโยชนทับซอน 

 คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน” 

“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรอื “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลาน้ี 

ถือเปนรูปแบบหน่ึงของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ ขัดตอหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่อง

ผลประโยชนทบัซอน จึงหมายถึง ความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชน

สาธารณะที่มผีลตอการปฏบิัติหนาที่ของ เจาหนาที่ของรัฐ กลาวทัง้เปนสถานการณที่เจาหนาที่

ของรัฐมผีลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อให

เกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม

จํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรอืทรัพยสินเทานัน้ แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัว

เงินหรอืทรัพยสนิมลัีกษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คอื การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่

ใหบรษิัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรอืฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 

๒. รับผลประโยชน คอื การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากร แลวรับ

เงินจากผูมาเสยีภาษ ีหรอืเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

๓. ใชอิทธพิล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแก

ฝายใดฝายหน่ึงอยางไมเปนธรรม 



๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร

ราชการทํางานสวนตัว เปนตน 

๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรบีไปซื้อที่ดนิในบรเิวณดังกลาว

ดักหนาไวกอน เปนตน 

๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบรษิัททาธุรกจิซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนัก

บัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมเีวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน 
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๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิมโดยใช

ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรืออําประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน อําความรูใน

นโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษยีณ เปนตน 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 

  ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ

สาธารณะมคีวามสําคัญในอันดับตนๆ ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของ

หลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปน

ธรรม) 

 

 

บทท่ี ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวาง

ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหา

ทางการบรหิารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่

รุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลาย

ประการดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร พ.ศ.



๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐาน

จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย

สภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม สวนที ่

๑ มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจรยิธรรมของขาราชการเทศบาล

ตําบลปาเมี่ยง ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม 

สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๓ สําหรับในบทน้ีจะไดสะทอนหลักการ

และแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการ

ผลประโยชนทับซอนโดยมสีาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคอื 
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๑. การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน 

๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 

การบริหารผลประโยชนทับซอน 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมดัีงนี้ 

• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี

ความสําคัญอันดับตน 

• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิตธิรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏบิัตทิี่เปนธรรม) 

• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชน

สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรอืของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการ

ปฏบิติังานและอาจนําไปสูการประพฤตมิชิอบในที่สุด 

• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่

ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทาหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับ

ซอนที่ม ี



• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบมิฉะน้ัน

จะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนตอการปฏบิัตหินาที่ของหนวยงาน 

• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชนรวมถงึระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมคีวามสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากข้ึน 

• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดข้ึนในการทํางานและตองพัฒนา

วัฒนธรรมองคกรที่สงเสรมิการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 

• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผดิที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเองมฉิะน้ันคน

ก็จะพยายามปกปด 

• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีน้ี

เรยีกวามกีารใชหนาที่ในทางมชิอบหรอืแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 

• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก 
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- ลดการทุจรติประพฤติมชิอบ 

- สามารถแกขอกลาวหาเรือ่งความลําเอยีงไดงาย 

- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภบิาล 

- ประชาชนเช่ือมั่นวาหนวยงานปฏบิัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมผีลประโยชนแอบแฝง 

นยิามศัพทและแนวคดิสําคัญ 

• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คอืสิ่งใดๆที่มผีลตอบุคคล/กลุม

ไมวาในทางบวกหรอืลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพยีงผลประโยชนดานการงาน

หรือธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใด

เจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลาน้ีไดหรอืเสยีประโยชนเมื่อนัน้ก็ถอืวามเีรื่องผลประโยชนสวนตน

มาเกี่ยวของผลประโยชนสวนตนม๒ีประเภทคอืที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน 

(non-pecuniary) 

- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทาน้ัน แตยังเกี่ยวกับ

การเพิ่มพูนประโยชนหรอืปกปองการสูญเสยีของสิ่งที่มอียูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่



รับงานจากหนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทาน

สวนลดของขวัญหรอืของที่แสดงนาใจไมตรอีื่นๆ 

- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกดิจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรอืกจิกรรมทาง

สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธแินวคดิมักอยูในรูปความลําเอยีง/อคติ/

เลอืกที่รักมักที่ชังและมขีอสังเกตวาแมแตความเช่ือ/ความคดิเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทน้ี 

•หนาที่สาธารณะ  (publ ic duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให

ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลาน้ีไมจากัดเฉพาะ

เจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทาน้ันแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานให

ภาครฐัเชนที่ปรกึษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ

ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย

แตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมปีระสทิธภิาพ 
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- ทํางานตามหนาทีต่ามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม 

- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมหีรอือาจจะมแีละจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ 

- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัด

ขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามผีลตอความเปนกลางในการทําหนาที ่

- หลกีเลี่ยงการตัดสนิใจหรอืการทาหนาที่ที่มผีลประโยชนทับซอน 

- หลกีเลี่ยงการกระทํา/กจิกรรมสวนตนทีอ่าจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

- หลกีเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรอืทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน 

- ปองกันขอครหาวาไดรบัผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที ่

- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรอืขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม 



•ผลประโยชนทับซอน  (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นยิามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสาธารณะที่มผีลตอการปฏบิัตหินาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคอื 

- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกดิข้ึน 

- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี 

แตจรงิๆอาจไมมกี็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธภิาพ ก็อาจนา

มาซึ่งผลเสยีไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกดิข้ึนจรงิ ขอนี้แสดงวาเจาหนาทีไ่ม

เพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทาน้ันแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวา

ไมไดรับประโยชนเชนน้ันจรงิ 

- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มใีนปจจุบันอาจจะทับซอน

กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 
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•หนาที่ทับซอน (confl ict of duty) หรอืผลประโยชนเบยีดซอนกัน (competing interests) ม ี๒ 

ประเภท 
 

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจาหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไม

สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือ

แมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหาน้ีโดย

แยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจนแตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางย่ิงในหนวยงานที่มี



กําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทาน้ันที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทาไมได คน

สวนใหญไมคอยหวงปญหาน้ีกันเพราะดูเหมอืนไมมเีรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ 
 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา

บทบาทหนาที่ในหนวยงานหน่ึงนัน้ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางทีอ่าจนามาใชเปนประโยชนแก

การทําบทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการ

ประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหา

ผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน น่ันคือการตัดสินใจทําหนาที่

ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนามาจัดการกับหนาที่ทับ

ซอนได 
 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก

เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคาแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานใน

ขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง

รวมถงึความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏบิัตติอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคตลํิาเอยีง

ดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมอืงเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏบิัติ

ตามกฎหมายเทาน้ันแตตองมจีรยิธรรมดวย 
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• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย

กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส น่ันคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความ

พรอมรับผิดมีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่

เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรอืความสัมพันธทีอ่าจมผีล

ตอการปฏิบั ติหนาที่  ถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใช



กระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเช่ือมั่นแกประชาชน

ผูรับบรกิารและผูมสีวนไดเสยี 

• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือ

จัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของ

เจาหนาที่และองคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนาเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบรหิารตอง

รับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุ

ผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลกีเลี่ยงผลประโยชนทับ

ซอนมากที่สุดเทาที่ทาได และผูบรหิารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบรหิารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความ

ซื่อตรงตอหนาที่ซึง่ตองอาศัยวธิกีารดังนี้ 

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ

ปฏบิัติรวมถงึการใชกฎเกณฑที่มใีนสภาพแวดลอมการทํางาน 

- สงเสรมิใหมกีารสื่อสารอยางเปดเผยและมกีารเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจใน

การเปดเผยและหารอืเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในทีท่ํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใช

ในทางที่ผดิ 

- ให เจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ

ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบ

โดยการพัฒนาในเรื่องตอไปน้ี 
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- มาตรฐานในการสงเสรมิความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจรยิธรรม 

- กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

- กลไกความพรอมรับผดิทัง้ภายในและภายนอก 



- วธิกีารจัดการ (รวมถงึการลงโทษ) ทีท่ําใหเจาหนาที่ถอืวาเปนความรับผดิชอบของตนเองที ่

จะตองทาตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

สามารถนาไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอน

สําหรับการพัฒนาและการปฏบิัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑) ระบุวามผีลประโยชนทับซอนแบบใดบางทีม่ักเกดิข้ึนในองคกร 

๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถงึกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถงึในองคกร 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

๕) สื่อสารใหผูมสีวนไดเสยี ผูรับบรกิาร ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถงึความมุงมั่น 

ในการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

• รายละเอยีดแตละขั้นตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกน้ีคือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด

ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกดิข้ึนไดนัน้มปีระเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคอื องคกรตองรูวาอะไรคอืผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให

เกดิผลประโยชนทับซอนที่เกดิข้ึนจรงิและที่เห็น 

- การมสีวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให

เจาหนาที่รูสกึเปนเจาของและรวมมอืกับนโยบาย 
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- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ

สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ

กับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสรมิความเปนอริ/การ

แขงขันกับคนอื่น/กลุมอื่น 

- ตัวอยางของจุดเสีย่งเชนการปฏสัิมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจ

ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรอือุปกรณในภาคธุรกจิการออกใบอนุญาต

การใหบรกิารที่อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/

สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะ

หรอืสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพเิศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนน้ีตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

ประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยทุธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ

ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวธิีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถงึความรับผดิชอบของ

แตละคนดังน้ันกฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกร

และความรับผดิชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําใหผูบรหิารและเจาหนาที่สามารถ 

- รูไดวาเมื่อใดมผีลประโยชนทับซอนเกดิข้ึนและในแบบใด (แบบเกดิข้ึนจรงิแบบทีเ่ห็นหรอื 

แบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทกึกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ 

- ติดตามประสทิธภิาพของกลยุทธที่ใช 

๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสงู 

- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมปีระสทิธภิาพ ตองมกีารใหความรูอยางตอเนื่อง 

ต้ังแตเจาหนาที่ ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อําสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และ

กรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวาง

ทํางาน เจาหนาทีทุ่กคนควรสามารถเขาถงึนโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุ

และเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบรหิารเองก็ตองรูวธิจีัดการผลประโยชนทับซอน 
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- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน

ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความ

แตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรให

เอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจดัการผลประโยชนทับซอนโดยเนน

ตรงที่ เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยน

บุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจโีอ 

และกจิกรรมทางการเมอืง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบรหิาร รวมถงึกลยุทธการจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัตติาม การสรางความตื่นตัว

และความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึน

ตอไป 
 

๔) ดําเนนิการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธภิาพ จาเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูใน

ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน

สนับสนุนใหเจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมี

ความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานงึถงึสิ่งที่ผูบรหิารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะช้ีวาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับ

ซอนหรอืไม (๒) ช่ังนาหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ 

และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)

พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

รวมถงึลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
 

๕) สื่อสารกับผูมสีวนไดเสยี 



- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม

ผลเสยีที่เกดิข้ึน ก็เลวรายไมแพกัน 
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- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรอืภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธปีองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรอืโอกาสการใช

อํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือ

ดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกจิเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่

และความพรอมรับผดิที่ผูทําธุรกจิมกีับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากน้ี ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวธิีตางๆ เชนใหมีสวนรวมใน

การระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบาย

การจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไข

ผลประโยชนทับซอนวิธีเหลาน้ีจะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและ

ไดรับความรวมมอืจากผูมสีวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวน

ไดเสยีน้ี องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสนิใจทุกข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบได 
 

๖) การบังคับใช และทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสทิธภิาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม

ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมสีวนไดเสยีอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจรงิ และตอบสนองตอสภาพการ 

ทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสกึเปนเจาของและ

ความรวมมือนอกจากน้ียังอาจเรยีนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการ

สื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควร

ครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบ



สนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอ

สงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมชิอบและการบรหิารที่บกพรอง/อคตขิองภาครัฐ เปนรากฐานของ

ความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง 
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• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่

ภาครัฐ ทีก่ระทําโดยมใิชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผย

การกระทําผดิของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมชิอบ 

คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสีย

ความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน 

(whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแก

สาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คอื เมื่อเกดิการทาผดิที่รายแรงหรอืเปนปญหาความเสี่ยง

สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน

ทางเลอืกที่ดทีี่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชการไมได หรือ

ขาดประสทิธภิาพ 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทํา

ผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง 

(Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มตีอสวนรวม และกบัความภักดตีอเพื่อนหรอืองคกรซึ่ง

เปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

 



บทท่ี ๒ 

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิ

ชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลาย

หนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชย

เจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ

วพิากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปอง 
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คุมครองพยาน (whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผดิชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม

รับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปน

ปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอ

สาธารณชนเปนทางเลอืกที่ดทีี่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบรหิารภายใน

ใชการไมไดหรอืขาดประสทิธภิาพ 

• ทําไมการเปดเผยจงึทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทํา

ผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง 

(Integrity) ของบุคคลกบัพันธะสัญญาที่มตีอสวนรวม และกับความภักดตีอเพื่อนหรอืองคกรซึ่ง

เปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐการยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวน

บุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทาง

ตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะ

ผดิสัญญาหรอืทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปน ปจจัยสําคัญอกีประการทีท่ําใหบุคคลไมกลา

รายงานการกระทําผดิคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับ



การปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกัน

ขามการตัดสนิใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัตอิยางโปรงใส 

มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเช่ือมั่นและ

ไววางใจได 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิ

ชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลาย

หนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชย

เจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ

วพิากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปองคุมครองพยาน (whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ

แสดงออกซึ่งความพรอมรับผดิใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสมคือเมือ่เกดิการทําผิด

ที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือ

ภายนอกองคกรตอ 
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สาธารณชนเปนทางเลอืกที่ดทีี่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายใน

ใชการไมไดหรอืขาดประสทิธภิาพ 

• ทําไมการเปดเผยจงึทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทํา

ผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง 

(Integrity) ของบุคคลกบัพันธะสัญญาที่มตีอสวนรวม และกบัความภักดตีอเพื่อนหรอืองคกรซึ่ง

เปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

• การสงสําสนขององคกร : 

องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคด

โกงวา เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเช่ือมั่นวาถูกปกปด 



ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อ

เผชิญกับกรณเีกี่ยวกบัจรยิธรรมที่มแีนวโนมจะทําใหเกดิการกระทําผดิ 

• กฎหมาย ระเบยีบ และนโยบาย : 

รากฐานของการเปดเผยการกระทําผดิมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจรยิธรรมรวมทัง้ 

นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและ

ขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการ

กระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวยการเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลัก

คุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิด

ภายใตกฎหมายตางๆ น้ันตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการอยางไร และองคกรตอง

แนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที ่

• องคกรควรจะทําอยางไร : 

วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทาง

อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับ

ผลกระทบ  
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วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผดิและการคุมครองพยานคอื 

- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผดิ 

- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

- เพื่อใหแนใจวาจะตองมกีารปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณ ี

ปกติการรายงานหรอืเปดเผยการประพฤตมิชิอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการ 

บริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ  เชน หัวหนา 

ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรอืเปดเผยการประพฤติ

มชิอบน้ัน ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย 



- การประพฤติมชิอบในหนาที่ของเจาหนาที ่

- การบรหิารที่เปนอคติ หรอื (ลมเหลว) 

- การละเวน ละเลย เพกิเฉย เลนิเลอ หรอืการบรกิารที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสยีเงินของแผนดนิ 

- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรอือันตรายตอ 

สิ่งแวดลอม สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ใน

กรณีการขู คุกคามหรอืการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการ

เปดเผยผลประโยชนสาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน  ประโยชนของกระบวนการ คือ 

บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจาเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวา

หนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ

กระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยาง

เปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกดิการคดโกง ประพฤติผดิ ควรตองรายงานทันทตีอ

หัวหนา ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการ

จรยิธรรมขององคกรการเปดเผยการกระทําผดิเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนํา

ผูเปดเผยถงึการตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 
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เจาหนาที่ของรฐัสามารถเปดเผยการกระทําผดิใน ๔ กลุมคอื 

๑) การประพฤติมชิอบของเจาหนาทีต่ามกฎหมาย ปปช. 

๒) การบรกิารที่ผดิพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น 

๓) การละเวนการปฏบิัติหนาที่หรอืบรหิารโดยมชิอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ 

หรอืผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 

๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกดิอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรอื 

กระทบตอสิ่งแวดลอม 



การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ

สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบาย

ของหนวยงาน หรอืการเปดเผยเพื่อหลกีเลี่ยงการถูกลงโทษทางวนัิย 

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 

- เนื้อหาในการเปดเผย 

- การเปดเผยจะทาไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร 

- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย 

- เปดเผยตอใคร 

- เครื่องมอืทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 

- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 

- กระบวนการตรวจสอบ 

- บทบาทในการบรหิารและความรับผดิชอบ 

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวธีิการรายงานท่ียืดหยุน 

 มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคด

โกงหรือการใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การ

รายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถ

ไปพบปะหรอืรายงานไดนอกสถานที ่หรอืรายงานตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการ

แผนดนิ 
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• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการ

คุมครองอยางเช่ือมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนา

นโยบาย /กระบวนการในการใหคาแนะนําตอผูบรหิารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและ

ปกปองคุมครองพยานและควรมกีารอบรมพเิศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา 
 



• เบื้องหลังความสําเร็จ 

 ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความ

ถูกตองขององคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจรยิธรรมและความรับผดิชอบ รวมทั้งใหความสําคัญ

กับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิง

บวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสรมิสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยาน

และภาวะผูนาตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการ

เปดเผยอยางแข็งแกรงการปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่

สําคัญมากหนวยงานจะตองพิ สูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหาร

กระบวนการอยางเทาเทยีมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกดิความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผดิชอบใน

การรายงาน 
 

• ดัชนวีัดความสําเร็จ พจิารณาไดจาก 

- มเีจาหนาที่ผูรับผดิชอบโดยตรงหรอืมเีครอืขายสนับสนุน 

- มโีปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 

- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสบืสวนแกเจาหนาที่ผูรับผดิชอบ 

- การใหคําปรกึษาแนะนําหรอืการสนับสนุนทางจติใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน 

สาธารณะ 

- มเีครอืขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ 

และหัวหนาสายงาน 
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•บทบาทสําคัญของการบริหาร 

ผูบรหิารระดับลางมบีทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 



Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และให เห็นวาไมเปน

อุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการ

รองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน 

บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวจิัย คอืการปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขาราชการตอการรายงาน 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนาเปนเรื่องสําคัญ

มากในการสรางบรรยากาศในทีท่ํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของ

ขาราชการและผลที่เกดิข้ึนจากการตรวจสอบตางๆ ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคาม

หรอืทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหย่ือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปอง

และรักษาความเช่ือมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรอืผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเช่ือมั่นวา

ขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งทีเ่ปดเผยบางสวน

หรอืทัง้หมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏกิริิยาทางลบและ

ปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได บทบาทอื่นๆคอื 

- ลดความเครยีดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 

- ปรับกลยุทธการบรหิารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งทีจ่ะเกดิจากการเปดเผย 

- พัฒนาโครงสรางผูนาแกลูกนองทีท่ํางาน ขณะมกีารตรวจสอบ 

- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผดิชอบหรอืกลุมงานคุมครองจรยิธรรมเพื่อใหแนใจ

วาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ด ี

- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 

- ใหเวลาและขอมลูที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคล

ที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอ

การรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูลอยาง

ระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม  เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ

ตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจต้ังแตแรกในขณะรายงาน

วาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับ เช่ือมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการ

เปดเผยขอมูลที่ไดรับจาก 

      -26- 



 

ผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมกีารรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอยีดเปน

เอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการ

ตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทาเพื่อประโยชนสวนตนหรอืทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอ

การตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ

ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเมื่อ

ขาราชการเปดเผย การกระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม 

(ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/

ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะ เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการ

เปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครอง

พยาน 

• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมนีโยบายและ

กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกนิไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัย

เกี่ยวกับการบรหิารที่ไมเปนธรรมหรอืการคดโกงและการทุจรติ 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษา

การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผดิที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมตีอผูเปดเผย 

- โครงสรางการรายงาน หรอืเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง 

ธรรมชาติและขนาดขององคกร 

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน 

- มหีลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏบิัติอยาง

เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมี

ประสทิธภิาพ 
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บทท่ี ๓ 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

 หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให

และรับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรม

ขาราชการ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.

๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ 

เนื่องจากความเช่ือถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่

ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก 

ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและ

ผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิ

ชอบ ยอมทําลายความเช่ือถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่

องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตย 

•อะไรคอืของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

- ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ

บริการหรอือื่นๆที่มมีูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจาก

เงินเดอืนรายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกต ิ

- ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตคีาตรีาคาเปนเงิน หรอือาจไมสามารถตีคาตี 

ราคาได 



- ของขวัญที่สามารถคดิราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถงึสนิคาบรโิภคความบันเทงิ 

การตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใช

สวนตัวบตัรกํานัล บัตรลดราคาสนิคาหรือบรกิารและเงิน เปนตน 
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- ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คดิเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) 

หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการ

สวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการ

สัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆรายละเอียดตอจากน้ีเปนขอเสนอแนะในการ

พจิารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรอื 

ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏบิัติ 

• เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวญัและหรอืผลประโยชนใดๆ ม ี๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสนิใจวาจะรับ 

หรอืไมรับของขวัญและหรอืผลประโยชนคอื 

๑) เราควรรับหรอืไม 

๒) เราควรรายงานการรับหรอืไม 

๓) เราสามารถเกบ็ไวเปนของตนเองไดหรอืไม 

๑. เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมหีลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได

หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตาม

มารยาทที่ปฏบิติักันในสังคม อยางไรกต็ามมหีลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางย่ิงที่จะรับ 

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่

สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจรยิธรรม

และอาจเขาขายการรับสนิบน 

- การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนอืจากเงินนัน้สิ่งที่ควรนามาเปนเหตุผลในการตัดสนิใจคอื 



- ทําไมเขาจงึเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมผีลตอการตัดสนิใจในการปฏบิัติ 

ตนหรอืไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรอืผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานใน 

อนาคต 

- ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรอือยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพเิศษเชน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือ

การ 
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อนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องน้ี มากกวา

บุคคลกลุมอื่น 

๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ

กอให เกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลว

ผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปนมีอทิธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอ

สงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤตโิดยมชิอบการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอรรัปช่ัน ในแตละสวน

ราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยู

ในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานน้ีอยางเครงครัด

มากกวาหนวยงานอื่นๆหลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและ

การตัดสินใจใดๆจะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการ

ใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไม

ควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือ

ตนเอง เหนอืองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกดิความส่ันคลอนความเช่ือถอืไววางใจที่ประชาสังคม

มีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคม

ตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่

ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึด



มาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม 

ตลอดเวลาที่มอีาชีพรับขาราชการไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพยีงเล็กนอย

ก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกดิความเสื่อม

ศรัทธาตอประชาชน 
 

๒.เราตองรายงานหรือไม 

การรายงานการรบัของขวัญและหรอืผลประโยชนตัดสนิจากหลักการตอไปนี้ 

๑ ) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ  ระเบียบที่ เกี่ยวของ เชน ประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน 

การหามรับของขวญัหรอืประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรอืบุคคลทีก่ําลังจะมาทําการคา การ 
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สัญญาวาจะให-รับกับ องคกรหรอืบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ 

ฯลฯหนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมกีระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ 

เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนใดๆตองมกีารลงทะเบยีนรับอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการน้ันๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ

ตองการความเช่ือถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสีย

ประโยชนทัง้จากระดับองคกร และระดับบุคคล อาทเิชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การ

ใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาตฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมคีวามเที่ยงธรรมและ

จะไมถูกต้ังขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมไิดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญ

หรือผลประโยชนใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควร

ดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันๆ

หลักการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรอืไม ควรจะตองให 

องคกรเก็บรักษาไวหรอืไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดย

ตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและ



ปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

แนวพจิารณาในการปฏิบัติ 

- ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญน้ันๆ ยอม

เปนทรัพยสนิขององคกรไมวาจะมคีาราคาเทาใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท 

ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

- ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตอง

รายงานหนวยงานและลงทะเบยีนไว 
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- ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 

และเจาหนาที่มีความจาเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสนิวา สมควร

ใหขาราชการหรอืเจาหนาที่ของรัฐคนนัน้ๆรับทรัพยสนิดังกลาวหรอืไม 

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ

เปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม 

องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันเก็บรักษาของไว

เปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญใน

โอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อน

รวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ 

- ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน

เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคา

มากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรอืผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 



- ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรอืผลประโยชนจากผูรับบรกิาร แมจะตางคน

ตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบรกิารที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสาม

พันบาทตองรายงานของขวัญหรอืผลประโยชนแตละอยางนัน้ 

- ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ

(ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจาก

ประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือ

เจาหนาที่ภาครัฐ หรอือาจกอใหเกดิความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ

หรอืผลประโยชนเมือ่มผีูมารับบรกิารควรปฏเิสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่)

ตองปฏเิสธไมรบัไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ) 
 

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

 ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมคีาไมเกนิ ๓,๐๐๐ บาท 

 ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตอง

 พจิารณาตัดสนิวาขาราชการหรอืเจาหนาที่ภาครัฐนัน้ๆจะเก็บไวเองไดหรอืไม 
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 ๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสนิของสวนราชการและสวน 

 ราชการพจิารณาตัดสนิวาจะใชประโยชนอยางไร 

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

 การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนน้ัน และพรอมฝาฝนการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ข้ึนกับ

ความรายแรงของการฝาฝนนอกจากน้ันหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการ

รับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐน้ันๆรับ

ของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ 

หากถูกตัดสนิวาผดิจรงิผูมสีวนเกี่ยวของทุกคนอาจมสีวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง 



 การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏบิติัอยาง

มอีคติมอีิทธพิลตอการตัดสินใจในการปฏิบัตหินาที่ราชการ กอใหเกิดการทาลายความเช่ือถือ

ศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและตอขาราชการ 

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการทีสํ่าคัญคอื 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอย

กวาความเปนจรงิ การตีคาราคาตํ่ากวาความเปนจรงินั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรอืจูงใจผูอื่น

ใหคิดวาของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันๆมีคาตํ่ากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน 

การกระทาํดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจรยิธรรม 

๒. การเพกิเฉยมองขามความผดิและละเลยตอผลที่เกดิข้ึน 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิด

ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรอืผลประโยชนใดๆ ในการปฏบิัติหนาที่ราชการ

ทําใหเกดิความรูสกึชอบหรอือยากปฏิบัตติอผูรับบรกิาร หรอืผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่

เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่

ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนดในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง 

ผูรับเหมา และหรอืผูรับจัดซื้ออาจรับรูผดิพลาดและเขาใจวาการรับจางตางๆไมตองทาในระดับ

มาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการนอกจากน้ันหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางาน

ของ 
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องคกรขาราชการและหรอืเจาหนาที่ของรัฐจะมพีฤตกิรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการ

ปฏบิัติหนาที่และละเวนการปฏบิัติหนาที่โดยความรับผดิชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสนิบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบดิเบือนความจรงิ มแีนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ

ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรอืผลประโยชน

ใดๆ ถอืไดวาเปนความผดิแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจงึไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรอืหากไมรับจะเปน

การทาํลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรอืกับตนเอง” 



“คนอื่นๆก็ทําเชนน้ี ทําไมฉันจะทาบางไมได” 

“ดูซ ิฉันอุทศิเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนัน้ มันเปนการยุตธิรรมที่เราจะไดรางวัล 

ผลประโยชนพเิศษบาง” 

“เพราะฉันเปนคนพเิศษจรงิๆ ดังน้ันผูบังคับบัญชาจงึชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมัก 

เปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรใีหทดลองใช และฉันก็ไมคดิวาหนวยงานของฉันจะส่ังสนิคาชนดินี้ 

แมวาฉันจะใหคาแนะนํากต็าม” 

“ฉันไมเห็นมกีฎ ระเบยีบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนัน้ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

ทานตองระลกึอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการถูก 

ดําเนินการทางวนัิย หากการกระทาํของทานเปนการกระทําที่มชิอบ 

สถานการณตัวอยาง 

 หนวยงานภาครัฐหน่ึง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจดัจาง (HR procurement) 

ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูน้ันไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จาก

การเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่

เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนัน้ไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิด

วาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนาผูบังคับบัญชาตระหนักถึง

ความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัลน้ัน

และลงทะเบยีนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนา

เปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนัน้เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะ 
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ตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลช้ินน้ี เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มี

ความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อ

ประโยชนตามความเหมาะสม 

โมเดลสําหรับการตัดสนิใจ 

ประเด็นการตัดสนิใจ 



- เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรอืผลประโยชน 

- กฎระเบยีบ : มกีฎระเบยีบหรอืนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวญัและหรอืผลประโยชน 

- ความเปดเผย : มกีารเปดเผยตอสาธารณชนเพยีงใด 

- คุณค่ํา : ของขวัญและหรอืผลประโยชนมคีาราคาเทาใด 

- หลักจริยธรรม : มหีลักจรยิธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรอืไม และมอีะไรบาง 

- อัตลักษณ : ผูใหมอีัตลักษณเพื่ออะไร 

- เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคอือะไร 

- บทสรุป 

 ความเช่ือถอืไววางใจ และจรยิธรรมเปนรากฐานของการบรหิารภาครัฐที่ด ีเมื่อทานเปน 

ขาราชการและหรอืเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏบิัตหินาที่

และตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนใน

รูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงาน

หลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถอืวาเปนของที่ระลกึในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไร

ก็ตามควรมขีอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรอืผลประโยชนที่

ไมเหมาะสม จะนาไปสูความเสี่ยงตอการทุจรติ และทาลายช่ือเสยีงของทานรวมทัง้ องคกรของ

ทานเอง 

 

************************************************** 
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กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 

 

ณัฐวัฒน  อริยธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕, 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติแหงชาต,ิ กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 

 

ณัฐนันทน  อัศวเลศิศักดิ์  และคณะ, “การปองกันและปราบปรามการทุจรติในองคกรภาครัฐที่

มุงเนนการ 

ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหงชาติ, กรุงเทพฯ,๒๕๕๓. 

 

พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ, “องคความรูวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ไทย”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน

วงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙. 

 


