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คำนำ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่

รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่

คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่

เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ

หน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้ง

ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อน

ของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุก

ส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่ง

หน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาส่งเส ริมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

ต่อไป 
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ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 การมผีลประโยชน์ทบัซ้อน ถอืเป็นการทุจรติคอร์รปัชัน่ประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมดิต่อกฎหมาย หรอืจรยิธรรม ด้วยการใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรฐั จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอสิระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสงัคมต้องสูญเสียไป  โดย
ผลประโยชน์สูญเสยีไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงนิ  คุณภาพให้บรกิาร  ความเป็นธรรมในสงัคม  
รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้แต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การที่
เจา้หน้าทีข่องรฐัเรยีกรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดจากผูป้ระกอบการ  เพื่อแลกเปลี่ยนกบัการอนุมตั ิ การออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรอืแลกเปลี่ยนกบัการละเว้น  การยกเว้น  หรอืการจดัการประมูลทรพัย์สนิ
ของรฐัเพือ่ประโยชน์ของเจา้หน้าทีข่องรฐั  และพวกพอ้ง ฯลฯ  เป็นตน้ 
 อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผูจ้งใจกระท าความผดิยงัพบผูก้ระท าความผดิโดยไม่เจตนา  หรอืไม่มคีวามรู้
ในเรื่องดงักล่าวอกีเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสูก่ารถูกกล่าวหารอ้งเรยีนเรื่องการทุจรติหรอืถูกลงโทษทางอาญา 
 ผลประโยชน์ทบัซ้อน  หรอืความขดัแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflic of  interest : COI)  เป็นประเดน็ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัที่เป็นบ่อเกดิของปัญหาการ
ทุจรติประพฤตมิชิอบในระดบัที่รุนแรงขึ้น และยงัสะท้อนปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพฒันาประเทศ   
 องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่อง ไดต้ระหนักถงึความส าคญัการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏบิตัิ
ราชการ  จงึไดน้ านโยบายของรฐับาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานดงันี้ 
 

ค่านิยมหลกั  ๑๒ ประการ 

   การสร้างค่านิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)เพื่อ
สรา้งสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ โดยตอ้งสรา้งคนในชาต ิใหม้คี่านิยมไทย ๑๒ประการ 

๑. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
๒. ซื่อสตัย ์เสยีสละ อดทน 
๓. กตญัญตู่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู ้หมัน่ศกึษาเล่าเรยีนทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
๖. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย์ 
๗. เขา้ใจเรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย 
๘. มรีะเบยีบ วนิัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ ่
๙. มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ า 
๑๐. รูจ้กัด ารงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๑๑. มคีวามเขม้แขง็ทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพต้่ออ านาจฝ่ายต ่า 



๑๒. ค านึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่นตน 
หลกัธรรมาภิบาล 

“หลกัธรรมาภิบาล” หรอือาจเรยีกได้ว่า “การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี หลกัธรรมรฐั และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจ้กักนัในนาม “Good Governance” ที่หมายถงึ การปกครองทีเ่ป็นธรรม นัน้ไม่ใช่
แนวความคดิใหม่ทีเ่กดิขึน้ในสงัคม แต่เป็นการสะสมความรูท้ีเ่ป็นวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นสงัคมของมวล
มนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสงัคมอย่างมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชน์และคลีค่ลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสนัตวิธิแีละพฒันาสงัคมใหม้คีวามยัง่ยนื 

องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
๑. หลกันิติธรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัและกตกิาต่างๆ ให้ทนัสมยัและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรบัของสงัคมและสมาชกิ โดยมกีารยนิยอมพร้อมใจและถือปฏิบตัริ่วมกนัอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลกัคุณธรรม คอื การยดึถอืและเชื่อมัน่ในความถูกต้องดงีาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรอืสมาชิกของสงัคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสตัย์สุจรติ ความ
เสยีสละ ความอดทนขยนัหมัน่เพยีร ความมรีะเบยีบวนิยั เป็นตน้ 

๓.หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้โดยการปรบัปรุงระบบและกลไกการท างานขององคก์รใหม้ี
ความโปร่งใส มกีารเปิดเผยขอ้มูลขา่วสารหรอืเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกตลอดจน
มรีะบบหรอืกระบวนการตรวจสอบและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ ซึง่จะเป็นการสรา้งความไวว้างใจซึ่งกนัและ
กนั และช่วยใหก้ารท างานของภาครฐัและภาคเอกชนปลอดจากการทุจรติคอรปัชัน่ 

๔. หลกัความมีส่วนร่วม คอื การท าให้สงัคมไทยเป็นสงัคมที่ประชาชนมสี่วนร่วมรบัรู้ และ
ร่วมเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจส าคญัๆของสงัคม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมชี่องทางในการเขา้มามสี่วน
ร่วมได้แก่ การแจง้ความเหน็ การไต่สวนสาธารณะ การประชาพจิารณ์ การแสดงประชามตหิรอือื่ นๆ และขจดั
การผูกขาดทัง้โดยภาครฐัหรอืโดยภาคธุรกจิเอกชน ซึ่งจะช่วยใหเ้กดิความสามคัคแีละความร่วมมอืกนัระหว่าง
ภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชน 

๕. หลกัความรบัผิดชอบ ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้างต้องตัง้ใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่
อย่างดยีิง่ โดยมุ่งใหบ้รกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร เพือ่อ านวยความสะดวกต่างๆ มคีวามรบัผดิชอบต่อความบกพร่อง
ในหน้าทีก่ารงานทีต่นรบัผดิชอบอยู่ และพรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที 

๖. หลกัความคุ้มค่า ผูบ้รหิารต้องตระหนักว่ามทีรพัยากรค่อนขา้งจ ากดั ดงันัน้ในการบรหิาร
จดัการจ าเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า ซึง่จ าเป็นจะต้องตัง้จุดมุ่งหมายไปทีผู่ร้บับรกิารหรอื
ประชาชนดว้ย 
 

 
 
 



หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมพีระราชด ารสัชีแ้นะ
แนวทางการด าเนินชวีติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตัง้แต่ก่อนวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ 
และเมื่อภายหลงัไดท้รงเน้นย ้าแนวทางการแกไ้ขเพือ่ใหร้อดพน้ และสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและยัง่ยนื
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ และความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถงึ  ความพอดทีีไ่ม่น้อยเกนิไปและไม่มากเกนิ   โดยไม่เบยีดเบยีน
ตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลติและการบรโิภคทีอ่ยู่ในระดบัพอประมาณ 
  ความมีเหตุผล    หมายถงึ  การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพยีงนัน้  จะต้องเป็นไป
อย่างมเีหตุผล โดยพจิารณาจากปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนค านึงถงึผลทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการกระท านัน้ ๆ 
อย่างรอบคอบ 
           การมีภมิูคุ้มกนัท่ีดีในตวั  หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลง
ดา้นต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคตทัง้ใกลแ้ละไกล 
  เงื่อนไข 
               การตดัสนิใจและการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดบัพอเพยีง ต้องอาศยั ทัง้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน 
            เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่จะน าความรูเ้หล่านัน้มาพจิารณา  ให้เชื่อมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในขัน้ปฏบิตั ิ

เงื่อนไขคณุธรรม  ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้ง ประกอบดว้ยมคีวามตระหนกั ในคุณธรรม   มคีวาม
ซื่อสตัยส์ุจรติ และมคีวามอดทน  มคีวามเพยีร  ใชส้ต ิปัญญาในการ ด าเนินชวีติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง จึงได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอนัเป็น
ค่านิยมหลกั ดงัเช่น 
  ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรกัษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมมาภบิาล  
โดยจะตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั ๙ ประการ ดงันี้ 

๑) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
๒) การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบ 
๓) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์
ทบัซอ้น 
๔) การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 
๖) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๗) การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน  รกัษามาตรฐาน  มคีุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๘) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์าร 

  ๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลปากช่อง  
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรกัษ า
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อ านวยความสะดวกและให้บรกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  
โดยจะตอ้งยดึมัน่ในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั ๙ ประการ ดงันี้  

๑) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
๒) การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบ 
๓) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มผีลประโยชน์  

  ทบัซอ้น    
       ๔) การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๕) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 
๖) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๗) การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์าร 
 

 



๓. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง  
 ขอ้ ๓  ขา้ราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่องทุกคน มหีน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บรกิารแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑o ประการดงันี้ 

๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
๒) ยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม  
๓) การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบ 
๔)การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์
ทบัซอ้น 
๕) การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 
๗) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๘) การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 
๑o) การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีร่วมกนั พฒันา
ชุมชนใหน่้าอยู่คู่คุณธรรมและดแูลสภาพสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

ข้อบงัคบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่องว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลปากช่อง 

องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกบัประชาชนมากที่สุดโดยมี
หน้าที่ในการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นการด าเนินการด้านการเงนิ การคลงังบประมาณการพสัดุการจดัเก็บ
รายได ้การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐาน
การด าเนินงานจดัการบรกิารสาธารณะการศกึษาของท้องถิน่การบรหิารงานบุคคลและพฒันาบุคลากรรวมทัง้
ส่งเสรมิให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบรหิารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฉะนั ้นเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิ บัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิลมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรมจงึสมควรให้มขีอ้บงัคบัว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบรหิารส่วน
ต าบลปากช่อง 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลปากช่อง จงึได้ก าหนดขอ้บงัคบัจรรยาบรรณของขา้ราชการองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลปากช่อง เพือ่เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤตปิฏบิตัตินของขา้ราชการลูกจา้งและพนักงาน
จา้งใหม้คีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นธรรมธ ารงไวซ้ึ่งศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิูมขิองขา้ราชการ
อนัจะท าใหไ้ดร้บัการยอมรบัเชื่อถอืและศรทัธาจากประชาชนทัว่ไปไวด้งันี้ 

ข้อ๑ ความซ่ือสตัยแ์ละรบัผิดชอบ 
๑.๑ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
๑.๒ ใชท้รพัยากรขององคก์รอย่างประหยดัและโปร่งใสเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ราชการ 



๑.๓ ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ก าลงัความรูค้วามสามารถโดยค านึงถงึประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคญั   

๑.๔ รบัผดิชอบต่อผลการกระท าของตนเองและมุ่งมัน่แกไ้ขเมื่อเกดิขอ้ผดิพลาด 
ข้อ๒ การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
๒.๑ ใหบ้รกิารแก่สว่นราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และประชาชนอย่างเท่าเทยีมกนัดว้ย

ความเตม็ใจ 
๒.๒ ใหค้ าปรกึษาแนะน าแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเรว็และครบถว้น 
ข้อ๓ การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน 
๓.๑ ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมุ่งประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงานเพือ่ใหเ้กดิผลดแีละเป็นประโยชน์

ต่อสว่นรวม 
๓.๒ ขยนัอุทศิตนและมุ่งมัน่ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้ าเรจ็ตามเป้าหมาย 
๓.๓ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสามคัคมีนี ้าใจเพือ่ใหบ้รรลุภารกจิของหน่วยงาน 
๓.๔ พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ข้อ๔ การปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตดัสนิใจบนหลกัการขอ้เทจ็จรงิเหตุผลเพือ่ความยุตธิรรม 
๔.๒ ไม่มอีคตใินการปฏบิตัหิน้าที่ 
ข้อ๕ การด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการด ารงชวีติอย่างมเีป้าหมายพรอ้มทีจ่ะเผชญิต่อการเปลีย่นแปลง 
๕.๒ ใชจ่้ายอย่างคุม้ค่ามเีหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกนิฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏบิตัติามหลกัศาสนารูจ้กัพึง่ตนเองและลดละเลกิอบายมุข 
ข้อ๖ การยึดมัน่และยืนหยดัในส่ิงท่ีถกูต้อง 
๖.๑ ยดึมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กลา้หาญและยนืหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
๖.๓ ปฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมจรยิธรรมเพือ่เป็นแบบอย่างทีด่แีก่เพือ่นขา้ราชการ 
ข้อ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑ เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พรอ้มรบัการตรวจสอบและรบัผดิชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

มาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
ปากช่อง 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจรยิธรรมของขา้ราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัใิหข้า้ราชการหรอืพนักงานสว่นทอ้งถิน่  โดยทัว่ไปใชย้ดึถอื
ปฏบิตัเิป็นเครื่องก ากบัความประพฤต ิดงันี้ 



๑. การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
๒. การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 
๓. การยดึถอืผลประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าผลประโยชน์สว่นตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตั ิ
๖. การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๗. การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได ้
๘. การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
๙. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 

ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกนัการทุจริต องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง 
  เนื่องด้วย องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง เป็นหน่วยงานที่รบัใช้และให้บรกิารประชาชน
อย่างใกล้ชิด  ซึ่งในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง ได้ค านึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์สงูสุดของประชาชนเป็นหลกั  
  องค์การบรหิารส่วนต าบลปากช่อง  ได้เล็งเหน็ความส าคญัของปัญหาทุจรติคอรปัชัน่ซึ่งเป็น
ปัญหาทีท่ าให้เกดิผลกระทบและความเสยีหายต่อพี่น้องประชาชนทัง้ทางออ้มและทางตรง  ท าใหผ้ลประโยชน์
ไม่ตกถงึมอืประชาชนอย่างแทจ้รงิ  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากช่องจงึมเีจตนารมณ์ร่วมกนัในการด าเนินงาน
ให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจรติ
คอรปัชัน่  โดยใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนถอืปฏบิตั ิ ดงันี้ 

๑. การบรหิารงานและปฏบิตังิาน ตามหลกัธรรมาภบิาล โดยมุ่งตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนดว้ยความถูกตอ้งและเป็นธรรม 

๒. การปลูกฝังค่านิยมทศันคตใิหบุ้คลากรในองคก์รไดม้คีวามรู ้ความสามารถ ยดึหลกั
คุณธรรม จรยิธรรม และน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการปฏบิตังิาน และ
การด ารงชวีติ 

๓. การสง่เสรมิใหอ้งคก์รเอกชน และภาคประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมรบัรูข้อ้มลูขา่วสารใน
การด าเนินกจิกรรมทุกรปูแบบ 

๔. การยกย่องสง่เสรมิ “คนด ีศรตี าบล” 
๕. การมุ่งต่อตา้นและเฝ้าระวงัการทุจรติคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยมกีารเฝ้าระวงัอย่างรดักุม 

และใชม้าตรการลงโทษขัน้สงูกบัผูทุ้จรติคอรปัชัน่ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
  ในคู่มอืเล่มนี้  จะสะทอ้นหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นสากลพรอ้มขอ้เสนอแนะทางการประยุกตใ์ช้
เพือ่การป้องกนัเรื่องผลประโยชน์ทบัซอ้น  โดยมสีาระส าคญัเป็นเป็น ๓  บท  ไดแ้ก่ 

๑. บทที ่๑  การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. บทที ่๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทที ่๓  การให ้– รบัของขวญัและประโยชน์อื่นใด 



ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  ค าว่า  Conflict  of  Interests  มกีารใชค้ าภาษาไทยไวห้ลายค า  เช่น  “ผลประโยชน์ทบัซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขดักนั”  “ผลประโยชน์ขดัแยง้”  หรอื  “การขดักนัแห่งผลประโยชน์”  ถอ้ยค าเหล่านี้ถอืเป็นรปูแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ  อนัเป็นการกระท าที่ขดัต่อหลกัคุณธรรม  จรยิธรรม  และหลกัการ
บรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ดี  (Governance)  โดยทัว่ไปเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน  จึงหมายถึงความทบัซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์สว่นตน  และผลประโยชน์สาธารณะทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั  กล่าว
ทัง้เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรฐัมผีลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อทิธิพลตามอ านาจหน้าที่และความ
รบัผดิชอบเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สว่นตวั  โดยก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผลประโยชน์สว่นรวม  มหีลากหลายรปูแบบไม่
จ ากดัอยู่ในรูปแบบของตวัเงนิ  หรอืทรพัย์สนิเท่านัน้  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตวัเงนิหรอื
ทรพัยส์นิมลีกัษณะ ๗  ประการ  ดงันี้ 
  ๑. หาผลประโยชน์ใหต้นเอง  คอื  การใชอ้ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง  เช่น  ขา้ราชการใชอ้ านาจ
หน้าทีใ่หบ้รษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั  หรอืฝากลูกหลานเขา้ท างาน  เป็นตน้ 
  ๒. รบัผลประโยชน์  คอื  การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญั  เช่น  เป็นเจา้พนักงานสรรพากรแล้ว
รบัเงนิจากผูม้าเสยีภาษ ี หรอืเป็นเจา้หน้าทีจ่ดัซือ้แลว้รบัไมก้อลฟ์เป็นของก านลัจากรา้นคา้  เป็นตน้ 
  ๓. ใชอ้ทิธพิล  เป็นการเรยีกผลตอบแทนในการใชอ้ทิธพิลในต าแหน่งหน้าที ่สง่ผลทีเ่ป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม   
  ๔. ใช้ทรพัย์สนิของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรอืคอมพิวเตอร์
ราชการท างานสว่นตวั  เป็นตน้ 
  ๕. ใชข้อ้มลูลบัของทางราชการ เช่น รูว้่าราชการจะตดัถนน จงึรบีไปซือ้ทีด่นิในบรเิวณดงักล่าว
ดกัหน้าไวก้่อน เป็นตน้ 
  ๖. รบังานนอก ไดแ้ก่ การเปิดบรษิทัท าธุรกจิซ้อนกบัหน่วยงานทีต่นเองท างานอยู่ เช่น เป็นนัก
บญัช ีแต่รบังานสว่นตวัจนไม่มเีวลาท างานบญัชใีนหน้าทีใ่หก้บัหน่วยงาน  เป็นตน้ 
  ๗. ท างานหลงัออกจากต าแหน่ง  คอืการไปท างานให้กับผู้อื่นหลงัออกจากที่ท าท างานเดิม  
โดยใชค้วามรูห้รอือทิธพิลจากทีเ่ดมิมาชงิงาน  หรอืเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรูใ้นนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลงัจากเกษยีณ  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัส าคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ชุมชนคาดหวงัใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานอย่างเป็นธรรม  โดยใหผ้ลประโยชน์ของ
สาธารณะมคีวามส าคญัในอนัดบัต้น 
ความซื่อตรงต่อหน้าทีข่องเจา้หน้าทีย่งัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม (ประชาชน
ทุกคนเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย  และตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม) 



บทท่ี ๑  
การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบันที่ เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจรติประพฤติมชิอบในระดบัที่รุนแรงขึ้นและยงัสะท้อนปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 

ประมวลจรยิธรรมในการป้องกนัหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบตัริาชการหลายประการ  
ดงัปรากฏในประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงท้องถิ่นฝ่ายบรหิารพ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดมาตรฐาน
จรยิธรรม หมวด ๒  มาตรฐานจรยิธรรม  ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  ขอ้ ๕  ประมวล
จรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงทอ้งถิน่ฝ่ายสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดก้ าหนดมาตรฐานจรยิธรรม  หมวด 
๒ มาตรฐานจรยิธรรม  ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  ข้อ ๕  และประมวลจรยิธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม สว่นที ่๑  มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  ขอ้ ๓ 

ส าหรบัในบทนี้จะได้สะท้อนหลกัการและแนวคดิที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใ์ชเ้พือ่การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยมสีาระส าคญัเป็น๓หวัขอ้ใหญ่คอื 

๑. การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให-้รบัของขวญัและผลประโยชน์ 

 

การบริหารผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หลกัส าคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมดีงันี้ 
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความส าคญัอนัดบัตน้ 
• ความซื่อตรงต่อหน้าทีข่องเจา้หน้าทีย่งัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใตก้ฎหมายและตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ส่วนตนหรอืของคนบางกลุ่มแทนซึง่จะมผีลต่อการปฏบิตังิานและอาจ
น าไปสูก่ารประพฤตมิชิอบในทีสุ่ด 

• ผลประโยชน์ทบัซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมนัเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครัง้ที่
ผลประโยชน์สว่นตนจะมาขดัแยง้กบัการท าหน้าทีแ่ต่ประเดน็คอืตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นทีม่ี 

 
 



• หน่วยงานภาครฐัต้องจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างโปร่งใสและพรอ้มรบัผดิชอบ มฉิะนัน้
จะบัน่ทอนความเชื่อมัน่ของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงาน 

• ปัจจุบนัขอบเขตของผลประโยชน์ทบัซ้อนขยายมากกว่าเดมิ เนื่องจากมกีารร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนรวมถงึระหว่างหน่วยงานภาครฐัท าใหม้คีวามสมัพนัธซ์บัซอ้น/ซอ้นทบัมากขึน้ 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนา
วฒันธรรมองคก์รทีส่ง่เสรมิการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น 

• หน่วยงานต้องขจดัความเขา้ใจผดิทีว่่าผลประโยชน์ทบัซ้อนเป็นเรื่องผดิในตวัมนัเอง มฉิะนัน้
คนกจ็ะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทบัซ้อนจะเป็นสิง่ผดิก็ต่อเมื่อมอีทิธิพลต่อการท างานหรอืการตดัสนิใจกรณีนี้
เรยีกว่ามกีารใชห้น้าทีใ่นทางมชิอบหรอืแมแ้ต่การฉ้อราษฎรบ์งัหลวง 

• การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นสรา้งประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
- สามารถแกข้อ้กล่าวหาเรื่องความล าเอยีงไดง้า่ย 
- แสดงความยดึมัน่ในหลกัธรรมมาภบิาล 
- ประชาชนเชื่อมัน่ว่าหน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นธรรมและไม่มผีลประโยชน์แอบแฝง 

นิยามศพัท์และแนวคิดส าคญั 
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คอืสิง่ใดๆที่มผีลต่อบุคคล/กลุ่ม

ไม่ว่าในทางบวกหรอืลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ไดค้รอบคลุมเพยีงผลประโยชน์ดา้นการงานหรอืธุรกจิของ
เจา้หน้าทีแ่ต่รวมถงึคนทีต่ดิต่อสมัพนัธ์ดว้ยเช่นเพื่อนญาตคิู่แข่งศตัรูเมื่อใดเจา้หน้าทีป่ระสงคจ์ะใหค้นเหล่านี้ได้
หรอืเสยีประโยชน์เมื่อนัน้กถ็อืว่ามเีรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกีย่วขอ้ง 

ผลประโยชน์สว่นตนม๒ีประเภทคอืทีเ่กีย่วกบัเงนิ (pecuniary) และทีไ่ม่เกีย่วกบัเงนิ 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกบัเงนิไม่ได้เกี่ยวกบัการได้มาซึ่งเงนิทองเท่านัน้ แต่ยงัเกี่ยวกบั
การเพิ่มพูนประโยชน์หรอืปกป้องการสูญเสยีของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบรษิัทที่รบังานจาก
หน่วยงานรวมถงึการไดม้าซึง่ผลประโยชน์อื่นๆทีไ่ม่ได้อยู่ในรปูตวัเงนิ เช่นสมัปทานส่วนลดของขวญัหรอืของที่
แสดงน ้าใจไมตรอีื่นๆ 

- ผลประโยชน์ทีไ่ม่เกี่ยวกบัเงนิเกดิจากความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลครอบครวัหรอืกจิกรรมทาง
สงัคมวฒันธรรมอื่นๆ เช่นสถาบนัการศกึษาสมาคมลทัธแินวคดิมกัอยู่ในรูปความล าเอยีง /อคต/ิเลอืกที่รกัมกัที่
ชงัและมขีอ้สงัเกตว่าแมแ้ต่ความเชื่อ/ความคดิเหน็สว่นตวักจ็ดัอยู่ในประเภทนี้ 

•หน้าทีส่าธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้
ความส าคญัอนัดบัต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรฐัทัง้
ระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศเท่านัน้แต่ยงัรวมถงึคนอื่นๆทีท่ างานใหภ้าครฐัเช่นทีป่รกึษาอาสาสมคัร 

 



•ผลประโยชน์สาธารณะ คอืประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้น
เจา้หน้าทีภ่าครฐัสามารถใหค้วามส าคญัอนัดบัต้นแก่สิง่นี้โดย 

- ท างานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ 
- ท างานตามหน้าทีต่ามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นทีต่นเองมหีรอือาจจะมแีละจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ 
- ให้ความส าคญัอนัดบัต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมคีวามคาดหวงัว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตทีป่ระโยชน์สว่นตนจะมามผีลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลกีเลีย่งการตดัสนิใจหรอืการท าหน้าทีท่ีม่ผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
- หลกีเลีย่งการกระท า/กจิกรรมสว่นตนทีอ่าจท าใหค้นเหน็ว่าไดป้ระโยชน์จากขอ้มลูภายใน 
- หลกีเลีย่งการใชต้ าแหน่งหน้าทีห่รอืทรพัยากรของหน่วยงานเพือ่ประโยชน์สว่นตน 
- ป้องกนัขอ้ครหาว่าไดร้บัผลประโยชน์ทีไ่ม่สมควรจากการใชอ้ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใชป้ระโยชน์จากต าแหน่งหรอืขอ้มลูภายในทีไ่ดข้ณะอยู่ในต าแหน่งขณะทีไ่ปหา 
ต าแหน่งงานใหม่ 
•ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interests) องคก์รสากลคอื Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะทีม่ผีลต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีภ่าครฐัดงันี้ 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่กดิขึ้นจรงิ (actual) มคีวามทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกดิขึน้ 
- ผลประโยชน์ทบัซ้อนทีเ่หน็ (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทบัซ้อนที่คนเหน็ว่าม ี

แต่จรงิๆอาจไม่มกีไ็ดถ้้าจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสทิธภิาพ กอ็าจน ามาซึ่ งผลเสยีไม่
น้อยกว่าการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เกิดขึ้นจรงิ ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพยีงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมจีรยิธรรมเท่านัน้แต่ตอ้งท าใหค้นอื่นๆรบัรู ้และเหน็ดว้ยว่าไม่ไดร้บัประโยชน์เช่นนัน้จรงิ 

- ผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทบั
ซอ้นกบัผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 

•หน้าทีท่บัซ้อน (conflict of duty) หรอืผลประโยชน์เบยีดซอ้นกนั (competing 
interests) ม ี๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการดา้นระเบยีบวนิัยประจ าหน่วยงานดว้ย ปัญหาจะเกดิเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทัง้สองออกจากกนัได ้อาจท าให้ท างานไม่มปีระสทิธภิาพหรอืแมก้ระทัง่เกดิความผดิพลาดหรอื
ผดิกฎหมาย ปกต ิ

 
 



หน่วยงานมกัมกีลไกป้องกนัปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชดัเจน แต่กย็งัมปัีญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ในหน่วยงานที่มกี าลงัคนน้อย หรอืมเีจ้าหน้าที่บางคนเท่านัน้ที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่นๆท า
ไม่ได ้คนสว่นใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกนัเพราะดเูหมอืนไม่มเีรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี่ยวขอ้ง 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนัน้ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่อกีหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสยีคอืถ้าน าขอ้มูลมาใช้ก็อาจเกดิการประพฤตมิชิอบหรอืความ
ล าเอยีง/อคตติ่อคนบางกลุ่ม ควรถอืว่าหน้าที่ทบัซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนด้วยเพราะว่ามหีลกัการ
จดัการแบบเดียวกนั นัน่คอืการตดัสนิใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนก็
สามารถน ามาจดัการกบัหน้าทีท่บัซอ้นได้ 
 

หลกัการ ๔ ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลกั

เจ้าหน้าที่ต้องตดัสนิใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พจิารณาความถูกผดิไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถงึความเหน็หรอืทศันคตสิ่วน
บุคคลปฏบิตัติ่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มอีคตลิ าเอยีงดว้ยเรื่องศาสนาอาชพีจุดยนืทางการเมอืงเผ่าพนัธุ์
วงศต์ระกูลฯลฯ ทัง้นี้เจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้แต่ตอ้งมจีรยิธรรมดว้ย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรบัผิด : การจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจดัการที่โปร่งใส นัน่คอืเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมคีวามพร้อมรบัผิดมี
วธิกีารต่างๆเช่นจดทะเบยีนผลประโยชน์โยกยา้ยเจา้หน้าทีจ่ากต าแหน่งทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นการ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรอืความสมัพนัธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  ถือเป็นขัน้ตอนแรกของการ
จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนการ ใชก้ระบวนการอย่างเปิดเผยทัว่หน้าจะท าให้เจา้หน้าที่ร่วมมอืและสรา้งความ
เชื่อมัน่แก่ประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• ส่งเสริมความรบัผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรอื
จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลกัคุณธรรมและความเป็นมอือาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กรการจดัการต้องอาศยัขอ้มูลน าเขา้จากทุกระดบัในองคก์รฝ่ายบรหิารต้องรบัผดิชอบเรื่องการสรา้งระบบ
และนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มคีวามรบัผดิชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนที่ตนมเีจ้าหน้าที่ ต้องจดัการกบั
เรื่องสว่นตนเพือ่หลกีเลีย่งผลประโยชน์ทบัซอ้นมากทีสุ่ดเท่าทีท่ าได ้และผูบ้รหิารกต็อ้งเป็นแบบอย่างดว้ย 

• สร้างวฒันธรรมองคก์ร : ผูบ้รหิารต้องสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงินโยบายทีช่่วยสนับสนุนการ
ตดัสนิใจในเวลาทีม่ปีระเดน็ผลประโยชน์ทบัซ้อนเกดิขึน้ และการสรา้งวฒันธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าทีซ่ึ่ง
ตอ้งอาศยัวธิกีารดงันี้ 

- ให้ขอ้แนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสรมิความเข้าใจเกี่ยวกบักฎเกณฑ์และการ
ปฏบิตัริวมถงึการใชก้ฎเกณฑท์ีม่ใีนสภาพแวดลอ้มการท างาน 

- ส่งเสรมิใหม้กีารสื่อสารอย่างเปิดเผยและมกีารเสวนาแลกเปลีย่น เพื่อใหเ้จา้หน้าทีส่บายใจใน
การเปิดเผยและหารอืเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในทีท่ างาน 



- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมใิห้มผีู้น าไปใช้
ในทางทีผ่ดิ 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนก ารจัดการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื่อให้รูส้กึเป็นเจา้ของและปฏบิตัติามในเวลาเดยีวกนักต็้องสรา้งระบบโดยการพฒันาใน
เรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการสง่เสรมิความซื่อตรงต่อหน้าทีโ่ดยรวมไวใ้นขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม 
- กระบวนการระบุความเสีย่งและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
- กลไกความพรอ้มรบัผดิทัง้ภายในและภายนอก 
- วธิกีารจดัการ (รวมถงึการลงโทษ) ที่ท าให้เจา้หน้าที่ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของตนเองที่

จะตอ้งท าตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน 
แนวทางการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

• กรอบการท างาน เป็นวธิีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจดัการตามบรบิทขององค์กรและกฎหมายได้ม ี๖ ขัน้ตอนส าหรบัการ
พฒันาและการปฏบิตัติามนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๑) ระบุว่ามผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งทีม่กัเกดิขึน้ในองคก์ร 
๒) พฒันานโยบายทีเ่หมาะสมรวมถงึกลยุทธก์ารจดัการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจดัการ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ัว่ถงึในองคก์ร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มสี่วนไดเ้สยี ผู้รบับรกิาร ผูส้นับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถงึความมุ่งมัน่ใน

การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๖) บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ 
 
• รายละเอียดแต่ละขัน้ตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทบัซ้อน 
- ขัน้ตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด

ผลประโยชน์ทบัซอ้นและผลประโยชน์ทบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ไดน้ัน้มปีระเภทใดบา้ง 
- เป้าหมายส าคญัคอื องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคอืผลประโยชน์ทบัซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกัน

ไม่ใหเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิและทีเ่หน็ 
- การมสี่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มสี่วนส าคญั เพราะจะท าให้ระบุจุดเสีย่งได้ครอบคลุมและท าให้

เจา้หน้าทีรู่ส้กึเป็นเจา้ของและร่วมมอืกบันโยบาย 
- ตวัอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงนิ /เศรษฐกจิ (เช่นหนี้) ธุรกิจ

ส่วนตวั/ครอบครวัความสมัพนัธ์ส่วนตวั (ครอบครวัชุมชนชาติพนัธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสมัพนัธ์กบัองค์กรอื่น 
(เอน็จโีอสหภาพการคา้พรรคการเมอืงฯลฯ) การท างานเสรมิความเป็นอร/ิการแขง่ขนักบัคนอื่น/ กลุ่มอื่น 



- ตวัอย่างของจุดเสีย่งเช่นการปฏสิมัพนัธ์กบัภาคเอกชนการท าสญัญาจดัซื้อจดัจา้งการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรอือุปกรณ์ในภาคธุรกจิการออกใบอนุญาตการให้บรกิารที่
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรบัการลงโทษการให้เงนิ/สิง่ของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดอืดรอ้น การตดัสนิขอ้พพิาท ฯลฯ ทัง้นี้ รวมถงึงานทีส่าธารณะหรอืสือ่มวลชนใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและขอ้ก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบดว้ย 

๒) พฒันากลยุทธแ์ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องคป์ระกอบประการหน่ึงในการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกค็อื ความตระหนกัของผูบ้รหิาร

และเจา้หน้าทีเ่กี่ยวกบัวธิกีารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน รวมถงึความรบัผดิชอบของแต่ละคนดงันัน้กฎเกณฑ์
เกีย่วกบัการจดัการต้องแยกใหช้ดัระหว่างความรบัผดิชอบขององคก์รและความรบัผดิชอบของสมาชกิในองคก์ร
และยงัตอ้งท าใหผู้บ้รหิารและเจา้หน้าทีส่ามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมผีลประโยชน์ทบัซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจรงิแบบที่เห็นหรอื
แบบเป็นไปได)้ 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทกึกลยุทธต์่างๆทีใ่ชเ้พือ่การจดัการ 
- ตดิตามประสทิธภิาพของกลยุทธท์ีใ่ช ้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้างานระดบัสูง 
- เพื่อให้การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนมีประสทิธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัง้แต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสญัญา อาสาสมคัรหวัหน้างานระดบัสูง และกรรมการบรหิาร การให้
ความรู้จะเริม่ตัง้แต่การปฐมนิเทศ และมอีย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเขา้ถึง
นโยบายและขอ้มูลทีจ่ะช่วยใหพ้วกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน สว่นตวัผูบ้รหิารเองกต็้องรู้
วธิจีดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ขัน้ตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทบัซ้อนใดเกดิขึน้บ่อยในองคก์ร อะไรคอืจุดเสีย่งทีร่ะบุในนโยบาย รวมถงึความแตกต่างของความ
รบัผดิชอบในการปฏิบตัิตามนโยบายของผู้มตี าแหน่งหน้าที่ต่างกนั ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตวัอย่างที่
ชดัเจนส าหรบัการระบุและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยเน้นตรงทีเ่ป็นจุดเสีย่งมากๆ เช่น การตดิต่อ การร่วม
ท างานกบัภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกบัภาคเอกชน การแปรรูปการลดขัน้ตอนและกระจายอ านาจ
ความสมัพนัธก์บัเอน็จโีอ และกจิกรรมทางการเมอืง เป็นตน้ 

 
 
- นอกจากการใหค้วามรูแ้ลว้ ความตื่นตวัและเอาใจใสข่องผูบ้รหิาร รวมถงึกลยุทธ์การจดัการที่

มปีระสทิธภิาพจะมสี่วนอย่างส าคญัในการช่วยใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติาม การสรา้งความตื่นตวัและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสีย่งและพฒันาวธิกีารป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 



- การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนที่มปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องอาศยัความทุ่มเทของผูท้ี่อยู่ใน
ต าแหน่งระดบับรหิาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแขง็ขนัสนับสนุนให้
เจา้หน้าทีเ่ปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน และให้ความช่วยเหลอืแก้ไข ผู้บรหิารมคีวามส าคญัเนื่องจากเจา้หน้าที่
มกัจะค านึงถงึสิง่ทีผู่บ้รหิารใหค้วามสนใจ 

- ผู้บรหิารต้อง (๑)พิจารณาว่ามขี้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่าหน่วยงานมปัีญหาผลประโยชน์ทบั
ซอ้นหรอืไม่ (๒)ชัง่น ้าหนักประโยชน์ขององคก์ร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพจิารณาว่า
อะไรคอืวธิทีีด่ทีีสุ่ดในการจดัการหรอืแก้ไขผลประโยชน์ทบัซ้อน และ (๓)พจิารณาปัจจยัอื่นๆ รวมถงึระดบัและ
ลกัษณะของต าแหน่งหน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๕) สือ่สารกบัผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคญัคอื ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการรบัรู้ของผู้มสี่วนได้เสยี เนื่องจากไม่ว่าจะ

สามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ดีเพยีงใด ถ้าผู้มสี่วนได้เสยีรบัรู้เป็นตรงกนัขา้มผลเสยีที่เกิดขึ้นก็
เลวรา้ยไม่แพก้นั 

- การท างานกบัองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอน็จโีอหรอืภาคธุรกจิ องค์กรต้องระบุจุดเสีย่งของ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนก่อน และพฒันาวธิีป้องกนั ไม่ว่าเป็นเรื่องขอ้มูลภายใน หรอืโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนและผลที่
ตามมาหากไม่ 
ปฏบิตัติามนโยบาย เช่น ยกเลกิสญัญา หรอืด าเนินการตามกฎหมายบางองคก์รภาครฐัจะอาศยัจรยิธรรมธุรกจิ
เพือ่สือ่สารเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละความพรอ้มรบัผดิทีผู่ท้ าธุรกจิมกีบัหุน้สว่นและผูท้ าสญัญาดว้ย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกบัองค์กรภายนอก อาจใชว้ธิตี่างๆ เช่นใหม้สี่วนร่วมใน
การระบุจุดเสี่ยงและร่วมกนัพฒันากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรบัฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน ร่วมทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทบัซ้อนวธิเีหล่านี้จะท า
ให้ได้นโยบายที่สอดคลอ้งความคาดหวงัสาธารณะและไดร้บัความร่วมมอืจากผูม้สี่วนได้เสยีทัง้นี้ในการร่วมกนั
จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผู้มสี่วนได้เสยีนี้ องค์กรภาครฐัต้องท าให้การตดัสนิใจทุกขัน้ตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๖) การบงัคบัใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งไดร้บัการทบทวนประสทิธภิาพสม ่าเสมอ โดยสอบถาม

ขอ้มูลจากผูใ้ชร้ะบบ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ เพื่อใหร้ะบบใชไ้ดจ้รงิ และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถงึ
สภาพสงัคม เศรษฐกจิที่เปลี่ยนแปลง อกีทัง้ยงัสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของและความร่วมมอืนอกจากนี้ยงัอาจ
เรยีนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรยีนรู้เช่นนี้ยงัเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมคีวามมุ่งมัน่ในการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสีย่งและมาตรการและผลการทบทวนหรอืมกีาร
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารใหแ้ก่เจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิตัใิห้เขา้ใจ และปรบัเปลีย่นการท างานให้สอดคลอ้งกนั โดยอาจ
พฒันาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพฒันาทกัษะและการใหค้ าปรกึษาแก่เจา้หน้าทีก่ารเปิดเผยและรายงานขอ้สงสยั
เกี่ยวกบัการประพฤตมิชิอบและการบรหิารทีบ่กพร่อง/อคตขิองภาครฐั เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม 
(integrity) และการยดึมัน่ ยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง 



• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจรงิเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่มชิอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครฐั ทีก่ระท าโดยมใิช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิ
ของเจา้หน้าที ่โดยแทนทีจ่ะยกย่องชมเชยเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ หรอืพฤตกิรรม
อาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ท าใหสู้ญเสยีความก้าวหน้าในอาชพีและแมแ้ต่สูญเสยีงานหลกั  (core) 
ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแห่งความรบัผดิชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
รบัผดิให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คอื เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรอืเป็นปัญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระท าผดิภายในองค์กรหรอืภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชก้ารไม่ได ้หรอืขาดประสทิธภิาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศกึษาวจิยัพบว่า แม้จะมกีารสนับสนุน มชี่องทาง วธิกีารผลกัดนัเจ้าหน้าที่ของรฐัในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระท าผดิ แต่มหีลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเรื่องยาก
ส าหรบัเจา้หน้าทีปั่ญหาส าคญัคอื การขดัแยง้กนัระหว่างความเทีย่งตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาที่
มตี่อสว่นรวม และกบัความภกัดตี่อเพือ่นหรอืองคก์รซึง่เป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจรงิเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่มชิอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครฐั ทีก่ระท าโดยมใิช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิ
ของเจา้หน้าที ่โดยแทนทีจ่ะยกย่องชมเชยเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ หรอืพฤตกิรรม
อาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ท าใหส้ญูเสยีความกา้วหน้าในอาชพีและแมแ้ต่สญูเสยีงาน 

หลกั (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลกัแห่งความรบัผดิชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพรอ้มรบัผดิให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คอื เมื่อเกดิการท าผดิทีร่้ายแรง
หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใช้การไม่ได้
หรอืขาดประสทิธภิาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวจิยัพบว่า แม้จะมกีารสนับสนุนมชี่องทางวธิีการผลกัดนัเจ้าหน้าที่ของรฐัในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระท าผดิ แต่มหีลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเรื่องยาก
ส าหรบัเจา้หน้าทีปั่ญหาส าคญัคอื การขดัแยง้กนัระหว่างความเทีย่งตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาที่
มตี่อสว่นรวม และกบัความภกัดตี่อเพือ่นหรอืองคก์รซึง่เป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

การยดึมัน่ในสิง่ถูกต้องและเป็นธรรม ความเทีย่งตรงสว่นบุคคลเป็นค่านิยมทีเ่ป็นหลกัคุณธรรม
ในมาตรฐานทางจรยิธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกนัขา้มความจงรกัภกัดเีป็นสญัญาที่มตี่อกลุ่มคน
และสงัคมทีใ่ห้ความส าคญัว่า บุคคลจะผดิสญัญาหรอืทรยศต่อเพื่อนไม่ไดใ้นยามจ าเป็นปัจจยัส าคญัอกีประการ
ที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผดิคอื ขอ้มูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นขอ้มูลที่เป็นความลบั
ได้รบัการปกป้อง แต่ในทางปฏิบตัิผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมกัได้รบัการปฏิบัติในทางตรงกนัข้ามการ
ตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพืน้ฐานง่ายๆ หลกัคอืจะต้องปฏบิตัอิย่างโปร่งใส มกีารเปิดเผยการกระท า
ผดิพรอ้มทัง้การปกป้องขอ้มลูทีร่ายงานใหเ้กดิความเชื่อมัน่และไวว้างใจได้ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจรงิเกี่ยวกบัพฤติกรรมที่มชิอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครฐั ทีก่ระท าโดยมใิช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิ
ของเจา้หน้าที ่โดยแทนทีจ่ะยกย่องชมเชยเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ หรอืพฤตกิรรม
อาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ท าใหสู้ญเสยีความก้าวหน้าในอาชพีและแมแ้ต่สูญเสยีงานหลกั (core) 
ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแห่งความรบัผดิชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
รบัผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรอืเป็นปัญหาความเสี่ยง



สาธารณะการรายงานการกระท าผดิภายในองค์กรหรอืภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดทีี่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชก้ารไม่ไดห้รอืขาดประสทิธภิาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศกึษาวจิยัพบว่า แม้จะมกีารสนับสนุน มชี่องทาง วธิกีารผลกัดนัเจ้าหน้าที่ของรฐัในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระท าผดิ แต่มหีลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเรื่องยาก
ส าหรบัเจา้หน้าทีปั่ญหาส าคญัคอื การขดัแยง้กนัระหว่างความเทีย่งตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาที่
มตี่อสว่นรวม และกบัความภกัดตี่อเพือ่นหรอืองคก์รซึง่เป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

• การส่งสาสน์ขององคก์ร : 
องค์กรจะต้องขบัเคลื่อน/ผลกัดนัให้เจ้าหน้าที่ของรฐัเปิดเผยพฤตกิรรมที่ผดิจรยิธรรมและคด

โกงว่า เป็นสิง่ที่ภาครฐัต้องการและขอ้มูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รบัความเชื่อมัน่ว่าถูกปกปิด ต้องมคี าแนะน า
แก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบรหิารข่าวสารขอ้มูลอย่างไร และจะจดัการอย่างไร เมื่อเผชญิกบักรณีเกี่ยวกบัจรยิธรรมที่มี
แนวโน้มจะท าใหเ้กดิการกระท าผดิ 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผดิมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจรยิธรรมรวมทัง้

นโยบายขององคก์ร ในมาตรฐานทางจรยิธรรมจะก าหนดพฤตกิรรมที่เป็นมาตรฐานและขอ้แนะน าพฤตกิรรมที่
ยอมรบัใหป้ฏบิตัแิละไม่ยอมรบัใหป้ฏบิตั ิรวมทัง้ตอ้งมกีารรายงานการกระท าทีเ่บีย่งเบนจากมาตรฐานดว้ย 

การเปิดเผยการกระท าผดิเพื่อป้องกนัการละเมดิหลกัคุณธรรม ตอ้งมกีลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นัน้ต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร และองคก์รตอ้งแน่ใจว่าการเปิดเผยจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองพยานอย่างเตม็ที่ 

• องคก์รควรจะท าอย่างไร : 
วธิทีี่ดทีี่สุด หน่วยงานต้องมนีโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการเปิดเผยการกระท าผดิจดัช่องทาง

อ านวยความสะดวก สนบัสนุน และคุม้ครองผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิ รวมทัง้คนอื่นๆทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 
วตัถุประสงคข์องการปกป้องผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิและการคุม้ครองพยานคอื 
- สนบัสนุนใหบุ้คคลเปิดเผยการกระท าผดิ 
- เพือ่ใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยจะไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม 
- เพือ่ใหแ้น่ใจว่าจะตอ้งมกีารปกป้องคุม้ครองพยานทีเ่หมาะสมในทุกกรณี 
ปกตกิารรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤติมชิอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ

บรหิารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กบักลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หวัหน้า ผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่
ผู้รบัผดิชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม) ผู้บรหิารระดบัสูง คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืองค์กรจรยิธรรม
ภายนอก การรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤตมิชิอบนัน้ ขอ้มลูทีเ่ปิดเผย ควรประกอบดว้ย 

- การประพฤตมิชิอบในหน้าทีข่องเจา้หน้าที่ 
- การบรหิารทีเ่ป็นอคต ิหรอื (ลม้เหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรอืการบรกิารที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงนิของ

แผ่นดนิ 



- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอนัตรายต่ออนามยัสาธารณะ ความปลอดภยั หรอือนัตรายต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรอืร้องเรยีน เช่น ในกรณีการขู่
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใชอ้ย่างชดัเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คอื บุคคลจะทราบว่าเมื่อมคีวามจ าเป็นตอ้งรายงาน/เปิดเผยจะต้อง
ท าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชงิรุกตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระท าผดิในกรอบของหน่วยงานในทางปฏบิตั ิตวัอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรบัรูโ้ดยทนัที (อย่างเป็น
สญัชาตญิาณ) ว่า 
เมื่อเกิดข้อสงสยัว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผดิ ควรต้องรายงานทนัทีต่อหวัหน้าผู้บงัคบับญัชาหรอืผู้ได้รบั
มอบหมาย และผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมขององคก์ร 

การเปิดเผยการกระท าผดิเป็นสิง่ส าคญั และผู้รบัรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิง่ทีห่น่วยงานจะสนบัสนุนและคุม้ครอง 

เจา้หน้าทีข่องรฐัสามารถเปิดเผยการกระท าผดิใน ๔ กลุ่มคอื 
๑) การประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีต่ามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบรกิารทีผ่ดิพลาดโดยกระทบกบัผลประโยชน์ของผูอ้ื่น 
๓) การละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีห่รอืบรหิารโดยมชิอบโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั องคก์รของรฐั หรอื 

ผูร้บัจา้งจากรฐัเป็นผลใหง้บประมาณถูกใชส้ญูเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยักบัสาธารณะหรอื 

กระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รบัการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สือ่มวลชนการเปิดเผยทีก่่อใหเ้กดิค าถามต่อความเป็นธรรมของรฐับาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรอื
การเปิดเผยเพือ่หลกีเลีย่งการถูกลงโทษทางวนิยั 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะตอ้งครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าไดท้ีไ่หน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบา้งทีจ่ะเป็นผูเ้ปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมอืทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนบัสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบรหิารและความรบัผดิชอบ 
• การให้ความส าคญักบัการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น 



มาตรฐานทางจรยิธรรมต้องก าหนดใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนเปิดเผยขอ้สงสยัเกี่ยวกบัการคดโกงหรอื
การใหบ้รกิารทีไ่ม่เป็นธรรมการจดัการเกี่ยวกบัการรายงานควรยดืหยุ่น เช่น การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอื
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรอืรายงานได้นอกสถานที่ หรือ
รายงานต่อองคก์รอสิระ เช่น ปปช. ปปท. ผูต้รวจการแผ่นดนิ 

• การผลกัดนัให้เป็นรปูธรรมในทางปฏิบติั 
หน่วยงานตอ้งรบัผดิชอบในทางปฏบิตัใิหก้ารเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะไดร้บัการคุม้ครอง

อย่างเชื่อมัน่ไดแ้ละขอ้มูลบุคคลต้องเกบ็เป็นความลบั ปกตหิน่วยงานต้องพฒันานโยบาย/กระบวนการในการให้
ค าแนะน าต่อผูบ้รหิารใหต้ระหนกัในความส าคญั สนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองพยาน และควรมกีารอบรมพเิศษ
แก่หวัหน้าและผูบ้งัคบับญัชา 

• เบือ้งหลงัความส าเรจ็ 
ประสทิธภิาพในการเปิดเผยการกระท าผดิที่ดีที่สุดคอื วฒันธรรมการยดึถอืความถูกต้องของ

องค์กร องค์กรที่มพีฤติกรรมจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ รวมทัง้ให้ความส าคญักบัการป้องกนัปราบปราม
การประพฤตมิชิอบที่ชดัเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจรยิธรรมเชิงบวก วฒันธรรมเกิดจากการเสรมิสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผูน้ าต่อความส าคญัในการเปิดเผยการกระท าผดิของ
เจา้หน้าที ่และผลกัดนัการเปิดเผยอย่างแขง็แกร่ง 
 การปกป้องสทิธขิองบุคคลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัมากหน่วยงาน
จะตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดว้่าจะใหก้ารดแูลอย่างเหมาะสม มกีารบรหิารกระบวนการอย่างเท่าเทยีมซึง่จะท าใหเ้จา้หน้าที่
เกดิความเชื่อมัน่และพฒันาความรบัผดิชอบในการรายงาน 

• ดชันีวดัความส าเรจ็ พจิารณาไดจ้าก 
- มเีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโดยตรงหรอืมเีครอืขา่ยสนบัสนุน 
- มโีปรแกรมเฉพาะส าหรบัการสนบัสนุนภายในองคก์รและการปกป้องคุม้ครอง 
- ใหก้ารฝึกอบรมการตรวจสอบสบืสวนแก่เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ 
- การใหค้ าปรกึษาแนะน าหรอืการสนบัสนุนทางจติใจ/อารมณ์แก่ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์ 

สาธารณะ 
- มเีครอืขา่ยสนบัสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากบัผูเ้ปิดเผยคนอื่นๆ 

และหวัหน้าสายงาน 
•บทบาทส าคญัของการบริหาร 
ผูบ้รหิารระดบัล่างมบีทบาทส าคญัต่อกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รบัข้อมูลและจดัการกบัการร้องเรยีนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และ
รบัผดิชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกดิต่อทีมงาน บทบาทส าคญัที่สุดที่ได้จากการวจิยั คอืการปรบัเปลี่ยนทศันคติ
ของขา้ราชการต่อการรายงาน 



สมัพนัธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลงัจากรายงานการกระท าผดิและภาวะผู้น าเป็นเรื่อ งส าคญั
มากในการสรา้งบรรยากาศในทีท่ างาน ผูบ้รหิารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของขา้ราชการและผล
ทีเ่กดิขึน้จากการตรวจสอบต่างๆ 

ผูอ้ านวยการและเจา้หน้าที่ต้องไม่คุกคามหรอืท าใหผู้เ้ปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รบัผดิชอบต้องปกป้องและรกัษาความเชื่อมัน่ให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรอืผู้ต้องสงสยัในการ
เปิดเผย ให้ความเชื่อมัน่ว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจยัที่ส าคญัต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่
เปิดเผยบางส่วนหรอืทัง้หมดรัว่ไหลออกไปเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งเขา้ไปจดัการโดยเรว็ เพือ่ลดปฏกิริยิาทางลบและ
ป้องกนัผูต้่อตา้นเท่าทีจ่ะท าได ้

บทบาทอื่นๆคอื 
- ลดความเครยีดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางทีเ่หมาะสมแก่ผูเ้ปิดเผย 
- ปรบักลยุทธก์ารบรหิารความเสีย่งเพือ่จดัการกบัสิง่ทีจ่ะเกดิจากการเปิดเผย 
- พฒันาโครงสรา้งผูน้ าแก่ลูกน้องทีท่ างาน ขณะมกีารตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกลช้ดิร่วมกบัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบหรอืกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรมเพือ่ใหแ้น่ใจ

ว่าไดร้บัการสนบัสนุนและป้องกนัพยานทีด่ ี
- ปกป้องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยทีเ่ป็นหลกัฐาน 
- ใหเ้วลาและขอ้มลูทีย่อ้นกลบัต่อทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูบ้รหิารจะต้องสามารถจดัการกบับุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจา้หน้าที่โดยให้ค าปรกึษา

แนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรบัรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจรติที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมดัระวงั ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมสี่วนได้ส่วนเสยีและ
ตรงไปตรงมาไมว่่าจะยากเพยีงไร 

ผู้บรหิารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมัน่ใจตัง้แต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รบัการปฏิบัติอย่างเป็น
ความลบั เชื่อมัน่ในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รบัจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสารทีส่มบูรณ์ หากมกีารรายงานดว้ยวาจาจะตอ้งสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผูบ้รหิารจะตอ้งระงบัไม่ใหก้าร
กระท าใดๆ ของตนเขา้ไปกา้วก่าย มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบ หรอืท าใหผู้อ้ื่นรบัรูไ้ดว้่าท าเพือ่ประโยชน์สว่นตน
หรอืท าใหร้บัรูไ้ดว้่า มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบ 

• การพฒันาการตระหนักรู้และทกัษะการสนับสนุน 
จดัโปรแกรมการพฒันาขา้ราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคญัและผลกัดนัให้เกดิทศันคติ

ทางบวกต่อการเปิดเผยขอ้มูล โดยอธบิายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกดิขึน้เมื่อขา้ราชการเปิดเผย
การกระท าผดิ จดัใหม้กีารฝึกอบรม/พฒันา การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม (ethical decision making) แก่ขา้ราชการ 
หรอืเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทัง้ต้องได้รบัการฝึกอบรมทักษะเฉพาะใน
การร[ัขอ้ร้องเรยีน การรายงานการเปิดเผย และจดัการกบัการเปิดเผยขอ้มูลรวมทัง้ทกัษะในการสนับสนุนและ
ปกป้องคุม้ครองพยาน 

• เป้าหมายเพื่อการบริหารจดัการท่ีดี (Best- practice target) 



- หน่วยงานควรสรา้งกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มูลมนีโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสรมิให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสยัเกี่ยวกบัการ
บรหิารทีไ่ม่เป็นธรรมหรอืการคดโกงและการทุจรติ 

- จดักลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรบัรูท้ีผ่ดิพลาดใหค้ าปรกึษา
การเปิดเผยพฤตกิรรมการกระท าผดิทีเ่หมาะสม และปกป้องการต่อตา้นทีจ่ะมตี่อผูเ้ปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาตแิละขนาดขององคก์ร 

- นโยบาย โครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ ตอ้งไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 
- มหีลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะจะได้รบัการปฏบิตัอิย่าง

เหมาะสมกบัผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการทัว่ไป เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๓ 
การให้ - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 

การให้ - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 
หลกัการและแนวคดินี้สามารถประยุกตใ์ชป้ระกอบการด าเนินการตามนโยบายการใหแ้ละรบั 

ของขวญัและผลประโยชน์ของขา้ราชการพลเรอืนและเจา้หน้าทีภ่าครฐั ในประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
ขอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการของส่วนราชการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนพ .ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ เรื่องหลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิหรอื
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตังิานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครฐัคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน์ที่ท าให้มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการกระท าหน้าที่ถอืว่าเป็นการประพฤติมชิอบ ย่อมท าลายความเชื่อถอืไว้วางใจ
ของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครฐัยดึถอืในการบรหิารราชการรวมทัง้กระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

•อะไรคือของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายน้ี 
ของขวญัและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรอืบริการใดๆ  (เงิน ทรพัย์สิน สิ่งของ

บรกิารหรอือื่นๆทีม่มีูลค่า) ที่ขา้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัใหแ้ละหรอืไดร้บัทีน่อกเหนือจากเงนิเดอืน รายได้
และผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกต ิ

ของขวญัและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตคี่าตรีาคาเป็นเงนิ หรอือาจไม่สามารถตคี่าตรีาคา
ได ้

ของขวญัทีส่ามารถคดิราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถงึสนิคา้บรโิภคความบนัเทงิการ
ตอ้นรบัใหท้ีพ่กัการเดนิทางอุปกรณ์เครื่องใชเ้ช่นตวัอย่างสนิคา้บตัรของขวญัเครื่องใชส้่วนตวับตัรก านัลบตัรลด
ราคาสนิคา้หรอืบรกิารและเงนิเป็นตน้ 

ของขวญัและประโยชน์อื่นใดที่คดิเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิง่ใดๆหรอืบรกิารใดๆที่ไม่สามารถคดิเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บรกิารส่วนตวัการปฏิบตัิด้วย
ความชอบส่วนตนการเขา้ถงึประโยชน์หรอืการสญัญาว่าจะให้หรอืการสญัญาว่าจะได้รบัประโยชน์มากกว่าคน
อื่นๆ 

รายละเอยีดต่อจากนี้เป็นขอ้เสนอแนะในการพจิารณาเกีย่วกบัการให้-รบัของขวญัและหรอื 
ผลประโยชน์อืน่ใดในทางปฏบิตั ิ

 
 
 



• เราจะจดัการอย่างไร 
การจะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ม ี๓ ค าถาม ที่ใชใ้นการตดัสนิใจว่าจะรบัหรอืไม่

รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์คอื 
๑) เราควรรบัหรอืไม่ 
๒) เราควรรายงานการรบัหรอืไม่ 
๓) เราสามารถเกบ็ไวเ้ป็นของตนเองไดห้รอืไม่ 

๑. เราควรรบัหรือไม ่
ตามหลกัการทางจรยิธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรบั แต่มหีลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏเิสธได้หรอืเป็น

การรบัในโอกาสทีเ่หมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมหรอืใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม 
อย่างไรกต็ามมหีลายโอกาสทีไ่ม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิง่ทีจ่ะรบั 

๑) ถ้าเป็นการให้เงนิ ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรบัเงนิสดหรอืสิง่ใดๆที่
สามารถเปลีย่นกลบัมาเป็นเงนิ เช่น ล็อตเตอรี ่หุ้น พนัธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมและอาจเขา้ข่าย
การรบัสนิบน 

การถูกเสนอสิง่ใดๆนอกเหนือจากเงนินัน้สิง่ทีค่วรน ามาเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจคอื 
- ท าไมเขาจงึเสนอให ้เช่น ใหแ้ทนค าขอบคุณการเสนอใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัติน

หรอืไม่ 
- ความประทบัใจของท่านต่อของขวญัและหรอืผลประโยชน์ทีจ่ะสง่ผลต่อการท างานในอนาคต 
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสีย่ง อ่อนไหว หรอือยู่ในข่ายทีต่้องได้รบัความไวว้างใจเป็นพเิศษ

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจดัซื้อจดัจ้าง การออกใบอนุญาตหรอืการอนุมตัิ /
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและหลกัจรยิธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

๒) การรบัก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวมหรอืไม่ หากการ 
รบัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะ แลว้ผลประโยชน์สว่นตน 
ทีไ่ดร้บักลายเป็นมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤตโิดยมชิอบ 
 
 
 
 
 

 
การขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิการประพฤตมิชิอบ 

และการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการทีอ่ยู่ในกลุ่มปฏิบติัหน้าทีที่เ่สีย่งต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบาย
ด้านน้ีอย่างเคร่งครดัมากกว่าหน่วยงานอืน่ๆ 

ไม่ว่าของขวญัและหรอืผลประโยชน์นัน้จะมคี่า

เพยีง 

เลก็น้อยกไ็ม่ควรรบั  เพราะก่อใหเ้กดิความรูส้กึ

ผกูพนัหรอืพนัธะกบัผูใ้ห ้ และอาจก่อใหเ้กดิความ

เสื่อมศรทัธาต่อประชาชน 



หลกัการการปฏิบตังิานในภาครฐัอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตดัสนิใจใดๆจะต้อง
กระท าดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากการมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการใหบ้รกิาร และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสงัคมไทยโดยรวม” 

ดังนัน้ องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กบัองคก์รของตนหรอืตนเอง เหนือองคก์รหรอืบุคคลอื่น ท าให้เกดิความสัน่คลอนความเชื่อถอื
ไวว้างใจทีป่ระชา 

สงัคมมตี่อภาครฐั และท าให้เกดิความไม่เป็นธรรมในสงัคมประการส าคญั สมาชกิทัง้หมดใน
สงัคมต้องไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธปิไตย ขา้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัมพีนัธะ
ผูกพนัที่จะต้องปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปร่งใส ความพรอ้ม
รบัผดิชอบ และแสดงพฤตกิรรมทีถู่กตอ้ง เทีย่งธรรม ตลอดเวลาทีม่อีาชพีรบัขา้ราชการ 

๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ตดัสนิจากหลกัการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ รวมทัง้นโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรบั
ของขวญัหรอืประโยชน์จากคู่สญัญา/องค์กรหรอืบุคคลทีก่ าลงัจะมาท าการคา้ การสญัญาว่าจะให้-รบักบัองคก์ร
หรอืบุคคลทีจ่ะขอท าใบอนุญาตหรอืรบัการตรวจสอบดา้นต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครดัและมกีระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจา้หน้าทีภ่าครฐัสามารถจดัการเรื่องนี้ไดอ้ย่างเหมาะสม การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ
ตอ้งมกีารลงทะเบยีนรบัอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนัน้ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ตอ้งการความเชื่อถอืไวว้างใจเป็นพเิศษ และหรอืกลุ่มทีเ่กีย่วกบัการไดป้ระโยชน์หรอืเสยีประโยชน์ทัง้จากระดบั
องคก์ร และระดบับุคคล อาทเิช่น งานตรวจสอบ งานจดัซื้อจดัจา้ง การใหใ้บอนุญาต/ยดึใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจทีสุ่ดว่าตวัท่านและองคก์รมคีวามเทีย่งธรรมและจะไม่ถูกตัง้ขอ้สงสยั แมว้่า 

หน่วยงานของท่านมไิดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการหา้มรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆและ
มไิดก้ าหนดใหร้ายงานการรบัของขวญัและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกตอ้งดว้ยการรายงานหรอืปฏเิสธ
ทีจ่ะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์นัน้ๆ 

หลกัการการก าหนดว่าของขวญัและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรอืไม่ ควรจะต้องให้
องคก์รเกบ็รกัษาไวห้รอืไม่ หรอืควรตกเป็นของขา้ราชการ ใหเ้ทยีบกบัค่าตามราคาตลาดโดยต้องมคี่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ทัง้นี้  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
   
 
 
 



แนวพิจารณาในการปฏิบติั 
ของขวัญทัง้หมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดบัโบราณ ฯลฯ แมจ้ะมขีนาดเลก็หรอืเป็นเรื่องเลก็น้อย ของขวญันัน้ๆ ย่อมเป็นทรพัยส์ินขององคก์ร
ไม่ว่าจะมคี่าราคาเท่าใด 

ของขวญัหรอืผลประโยชน์ที่ได้รบัเมื่อเทยีบกบัราคาตลาด มคี่าน้อยกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท ไม่
ตอ้งรายงานและอาจเกบ็เป็นของตนเองได ้

ของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทยีบกบัราคาตลาดมคี่าเกนิ ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบยีนไว ้

ถ้าของขวญัหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓ ,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าที่มคีวามจ าเป็นต้องรบัให้องค์กรโดยหวัหน้าส่วนราชการตดัสนิว่า สมควรใหข้า้ราชการหรอืเจา้หน้าที่
ของรฐัคนนัน้ๆรบัทรพัยส์นิดงักล่าวหรอืไม่ 

ถ้าของขวญัหรอืผลประโยชน์ที่มคี่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรพัย์สนิขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรอืตามความเหมาะสม องค์กรอาจพจิารณาอนุญาตให้
ขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นัน้เก็บรกัษาของไวเ้ป็นกรณีไป เช่น ของขวญัในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ด ารงต าแหน่งเดมิ ของขวญัในโอกาสเกษยีณอายุราชการหรอืลาออกจากงานของขวญัหรอืผลประโยชน์ทีเ่พือ่น
ร่วมงานใหเ้มื่อเจบ็ป่วยฯลฯ 

ถา้ในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวญัและหรอืผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หค้นเดยีวกนั
กลุ่มเดยีวกนัหรอืผู้ให้มคีวามสมัพนัธ์กนัหลายๆครัง้ เมื่อรวมกนัทัง้ปีมคี่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐ บาทต้องรายงาน
ของขวญัหรอืผลประโยชน์แต่ละอย่างทีไ่ดร้บั 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวญัและหรอืผลประโยชน์จากผู้รบับรกิาร แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่มเพือ่เป็นการขอบคุณในการใหบ้รกิารทีด่ ีแต่เมื่อรวมกนัแลว้มคี่ามากกว่าสามพนับาทต้องรายงานของขวญั
หรอืผลประโยชน์แต่ละอย่างนัน้ 

ของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รบัเพื่อเป็นการขอบคุณจากผูร้บับรกิาร (ประชาชน
องคก์รเอกชน) ทีไ่ดอ้ย่างสม ่าเสมอบ่อยครัง้อาจท าใหเ้กดิขอ้สงสยัจากประชาชนว่ามอีทิธพิลบดิเบอืนก่อใหเ้กดิ
อคตใินการให้บรกิารของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที่ภาครฐั หรอือาจก่อให้เกดิความรู้สกึชอบและคาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัของขวญัและหรอืผลประโยชน์เมื่อมผีูม้ารบับรกิารควรปฏเิสธการรบั 

เงนิสดหรอืสิง่ใดๆที่สามารถเปลีย่นเป็นเงนิได้ (ตวัอย่างเช่น หุน้ พนัธบตัร ลอ็ตเตอรี่) ต้อง
ปฏเิสธไม่รบัไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  

๓. เราจะเกบ็รกัษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกตสิามารถเกบ็รกัษาไวเ้องหากมคี่าไม่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมรีาคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สว่นราชการต้องพจิารณาตดัสนิ

ว่าขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐันัน้ๆจะเกบ็ไวเ้องไดห้รอืไม่ 
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรพัยส์นิของส่วนราชการและส่วนราชการ

พจิารณาตดัสนิว่าจะใชป้ระโยชน์อย่างไร 



๔. การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าดว้ยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นัน้ และพรอ้มฝ่าฝืนการปฏบิตัติาม

ประมวลจรยิธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตอืน ตดัเงนิเดอืน จนกระทัง่ถงึไล่ออก ขึน้กบัความรา้ยแรงของการฝ่าฝืน 
  นอกจากนัน้หากการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นัน้ๆเขา้ข่ายการรบัสนิบนฉ้อฉลทุจรติและ
สามารถพสิูจน์ไดว้่าขา้ราชการและหรอืเจา้หน้าทีภ่าครฐันัน้ๆรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ซึง่มผีลต่อความเป็น
ธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมชิอบหากถูกตดัสนิว่าผดิจรงิผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งทุกคนอาจมสี่วนร่วมใน
การรบัโทษทางอาญาดว้ย 

• การรบัของขวญัและผลประโยชน์: กญุแจแห่งความเส่ียง 
การรบัของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุใหส้าธารณชนรบัรูว้่ามกีารปฏบิตัอิย่างมอีคตมิี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที่ราชการ ก่อใหเ้กดิการท าลายความเชื่อถือศรทัธาของประชาชนต่อ
ภาครฐัและต่อขา้ราชการ 

กุญแจแห่งความเสีย่ง ๒ ประการทีส่ าคญัคอื 
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตคี่าราคาของขวญัและหรอืผลประโยชน์น้อย

กว่าความเป็นจรงิ การตคี่าราคาต ่ากว่าความเป็นจรงินัน้ บุคคลอาจจูงใจตนเองหรอืจูงใจผูอ้ื่นใหค้ดิว่าของขวญั
และหรอืผลประโยชน์นัน้ๆมคี่าต ่ากว่าทีเ่ป็นจรงิ เพื่อหลกีเลีย่งการรายงาน การกระท าดงักล่าวนบัว่าเป็นการคด
โกงและหลอกลวงซึง่เขา้ขา่ยฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม 

๒. การเพกิเฉยมองขา้มความผดิและละเลยต่อผลทีเ่กดิขึน้ 
การรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ อาจท าใหต้ดิเป็นนิสยัอย่างรวดเรว็และก่อใหเ้กดิ

ความคาดหวงัเสมอว่าจะได้รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิด
ความรู้สกึชอบหรอือยากปฏบิตัติ่อผู้รบับรกิาร หรอืผู้รบังาน-รบัจา้ง-รบัเหมาฯลฯ ที่เป็นผูใ้ห้ของขวญัและหรอื
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรอืประโยชน์ตอบแทนที่ได้รบัท าให้มกีารปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานทีก่ าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา และหรอืผูร้บัจดัซื้ออาจรบัรูผ้ดิพลาดและเขา้ใจว่าการ
รบัจา้งต่างๆไม่ตอ้งท าในระดบัมาตรฐานหรอืลดคุณค่าการบรกิาร 

นอกจากนัน้หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือ
เจา้หน้าทีข่องรฐัจะมพีฤตกิรรมเคยชนิกบั “การรบัรางวลั” จากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย
ความรบัผดิชอบซึง่จดัไดว้่าเป็น การรบัสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบอืนความจรงิ มแีนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรบัของขวญั
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิง่ทีถู่กใจเรา บุคคลอาจสงสยัว่าการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ถอืไดว้่า
เป็นความผดิแต่ผูร้บัมกัจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองดงันี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรบัของดงักล่าว แต่ด้วยมารยาทจงึไม่กล้าจะปฏเิสธน ้ าใจ หรอืหากไม่รบัจะเป็น
การท าลายสมัพนัธภาพระหว่างผูใ้หก้บัองคก์รหรอืกบัตนเอง” 

“คนอืน่ๆกท็ าเช่นน้ี ท าไมฉนัจะท าบา้งไม่ได้” 



“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนัน้ มันเป็นการยุติธรรมทีเ่ราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พเิศษบา้ง” 

“เพราะฉันเป็นคนพเิศษจรงิๆ ดงันัน้ผูบ้งัคบับญัชาจงึชมฉัน และเป็นเรือ่งธรรมดาทีฉ่ันมกัเป็น
คนแรกเสมอทีไ่ดร้บัโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สมัมนา” 

“มนัเป็นแค่ตวัอย่างฟรใีหท้ดลองใช ้และฉนักไ็ม่คดิว่าหน่วยงานของฉนัจะสัง่สนิคา้ชนิดนี้แมว้่า
ฉนัจะใหค้ าแนะน ากต็าม” 

“ฉนัไม่เหน็มกีฎ ระเบยีบใดๆ เกีย่วกบัการใหข้องขวญั ดงันัน้ฉนักไ็ม่ไดฝ่้าฝืนกฎเกณฑใ์ดๆ” 
ท่านต้องระลกึอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก

ด าเนินการทางวนิยั หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าทีม่ชิอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตวัอย่าง 

หน่วยงานภาครฐัหนึ่ง ส่งนักทรพัยากรบุคคลทีท่ าหน้าทีจ่ดัซื้อจดัจา้ง (HR procurement) ใหเ้ขา้

ร่วมสมัมนาดา้นทรพัยากรบุคคล เจา้หน้าทีผู่น้ัน้ไดร้บัรางวลัมลูค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผูเ้ขา้ร่วม

สมัมนาทีม่บีุคลกิเป็น personnel planner  ซึง่บรจิาคโดยโรงงานผลติสนิคา้ทีเ่ป็นคู่คา้กบัหน่วยงาน 

เจา้หน้าทีไ่ดเ้กบ็ของรางวลันัน้ไวโ้ดยไม่ไดร้ายงานหน่วยงานเนื่องจากคดิว่าเป็นรางวลัทีต่นชนะจากการ

เขา้ร่วมกจิกรรมการสมัมนา 

ผูบ้งัคบับญัชาตระหนักถงึความหมายทีอ่าจแอบแฝงมาจากการให ้และตดัสนิใจว่าจะตอ้งมกีาร

รายงานของรางวลันัน้และลงทะเบยีนเป็นของหน่วยงาน โดยใหเ้หตุผลว่าการปรากฏตวัของเขาในการเขา้

ร่วมสมัมนาเป็นเพราะไดร้บัการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดงันัน้เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานทีจ่ะ

ตดัสนิใจว่าจะจดัการอย่างไรกบัรางวลัชิน้น้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวลัและบทบาทในหน้าทีม่คีวามเสีย่งในเรื่องผลประโยชน์ ในทีสุ่ดเจา้หน้าที่

จงึถูกขอรอ้งใหส้ละรางวลัแกห่น่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 



โมเดลส าหรบัการตดัสินใจ 

ประเดน็การตดัสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวญัและหรอืผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ : มกีฎระเบยีบหรอืนโยบายอะไรทีเ่กี่ยวกบัการใหข้องขวญัและหรอื 

  ผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเพยีงใด 
คณุค่า  : ของขวญัและหรอืผลประโยชน์มคี่าราคาเท่าใด 
หลกัจริยธรรม : มหีลกัจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการรบัของขวญัหรอืไม่และมอีะไรบา้ง 
อตัลกัษณ์ : ผูใ้หม้อีตัลกัษณ์เพือ่อะไร  
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหค้อือะไร 

•บทสรปุ 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจรยิธรรมเป็นรากฐานของการบรหิารภาครฐัที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรอื
เจ้าหน้าที่ภาครฐัไม่ว่าจะสงักดัหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวงัให้ปฏบิตัิหน้าที่และตดัสนิใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวงัไม่ใหแ้สวงหารางวลัหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบใดๆ นอกเหนือจากเงนิเดอืนและผลประโยชน์ที่
รฐัจดัให ้แมว้่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตใหร้บัของขวญัได ้ซึ่งถอืว่าเป็นของทีร่ะลกึในโอกาส
ที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรบัเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวญัหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสีย่งต่อการทุจรติ และท าลายชื่อเสยีงของท่านรวมทัง้ องค์กรของ
ท่านเอง 
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