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คํานํา 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี  

รับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหแกคน

ในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึน

ภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอม

อาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 

หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังปญหาการทุจริต

คอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซ่ึง

ทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิ

ชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง 

เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือ

แสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือการพัฒนาสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือ

ปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป 
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เกริ่นนํา 

 
 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหน่ึง เพระเปนการแสวงหาประโยชน

สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจใน

กระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปน

อิสระ  ความเปนกลาง  และความเปนธรรม  จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม  และทําใหผล

ประโยชนหลักขององคกร  หนวยงาน  สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป  โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ

ผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพใหบริการ  ความเปนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคต

ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม  ตัวอยางเชน  การที่เจาหนาท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจาก

ผูประกอบการ  เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน  

การยกเวน  หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐ  และพวกพอง ฯลฯ เปนตน 

 อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา  หรือไมมีความรูใน

เรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก  จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 

 ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

(Conflic of  interest : COI)  เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ   

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ

ราชการ  จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังน้ี 
 

คานยิมหลัก  ๑๒ ประการ 

  การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพื่อสรางสรรค

ประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ประการ 

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

 ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 

 ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

 ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 

 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 

 ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

 ๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

 ๙. มีสติรูตัว รูคดิ รูทํา 

 ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่าํ 

 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 



-----------------------------------------------------------------  ๒  ---------------------------------------------------------------- 

 

หลักธรรมาภิบาล 

 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิ

บาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้นไมใชแนวความคิดใหมที่

เกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปน

หลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอ

ขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความย่ังยืน 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

  หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ๖ ประการดังนี้ 

 ๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปน

ธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ

เปนธรรม 

 ๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่

ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน

ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

 ๓.หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา

และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการ

เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ

ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทํางานของ

ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

 ๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การแจง

ความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือ

โดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคแีละความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

 ๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดีย่ิง 

โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่

ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

 ๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ

จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบรกิารหรือประชาชนดวย 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดาํรัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได

ทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดาํรงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และ

ความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกิน   โดยไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 



-----------------------------------------------------------------  ๓  ---------------------------------------------------------------- 

 

 ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจยัที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

 การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล 

 เงื่อนไข   

 การตัดสินใจและการดาํเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ท้ังความรูและคุณธรรม

เปนพื้นฐาน 

 เงื่อนไขความรู   ประกอบดวย  ความรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เก่ียวของ อยางรอบดาน  ความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา  ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

 เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความซื่อสัตย

สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชวีิต 

 ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยม

หลัก ดังเชน 

 ๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร องคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 

๒๕๕๘ 

 ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่น

ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

 ๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

 ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ

ซอน 

 ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศยั และไมเลือกปฏิบัติ 

 ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

 ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

 ๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล

หนองคายพ.ศ. ๒๕๕8 

 ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน

สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นใน

มาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี  

 ๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 



-----------------------------------------------------------------  ๔  ---------------------------------------------------------------- 

 

 ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับ

ซอน 

 ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศยั และไมเลือกปฏิบัติ 

 ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

 ๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑o ประการดังนี้ 

 ๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

 ๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับ

ซอน 

 ๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศยั และไมเลือกปฏิบัติ 

 ๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชน

ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีหนาที่ใน

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินการดําเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการ

สาธารณะการศกึษาของทองถ่ินการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ

บริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นฉะนั้นเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการ

ใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวย

จรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตําบล

หนองคาย  เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความรับผิดชอบ



-----------------------------------------------------------------  ๕  ---------------------------------------------------------------- 

 

ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือ

และศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้ 

 ขอ ๑ ความซื่อสัตยและรับผดิชอบ 

 ๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

 ๑.๒ ใชทรพัยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 

 ๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ 

 ๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 

  ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 

 ๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวย

ความเต็มใจ 

 ๒.๒ ใหคาํปรึกษาแนะนาํแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน 

 ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๓.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ

สวนรวม 

 ๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย 

 ๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 

 ๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 ขอ ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม 

 ๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 

 ๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที ่

 ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๕.๑ วางแผนการดาํรงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 

 ๕.๒ ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 

 ๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข 

 ขอ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 

 ๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 

 ๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

 ๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ 

 ขอ ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 

 ๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

 ๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
 

 

 

 



-----------------------------------------------------------------  ๖  ---------------------------------------------------------------- 

 

 มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหนอง

คาย 

 อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  โดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปน

เครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

 ๑. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ

รับผิดชอบ 

 ๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

 ๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของประชาชน

เปนหลัก 

 ๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 

 ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 ๖. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 

 ๗. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 

 ๘. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

 ๙. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 

 ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบลหนองคายเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
 

 เนื่องดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอยาง

ใกลชิด  ซึ่งในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองคายไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนเปนหลัก  

 องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่ทํา

ใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือประชาชน

อยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย  จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส  เปน

ธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น  โดยใหเจาหนาที่ทุกคนถือ

ปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑. ไมยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพยสินราชการ 

 ๒. ไมเรียก  ไมรบั  ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ 

 ๓. ไมใชอํานาจหนาท่ีเพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง 

 ๔. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เสมอภาค   

 ๕. กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 

 ๖. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น 

 ๗. รวมปกปอง  คุมครอง  ผูตอตานคอรรัปชั่น 
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 ๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
 

 ในคูมือเลมนี้  จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพื่อการ

ปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน  โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓  บท  ไดแก 

 ๑. บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 ๒. บทท่ี ๒  การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 ๓. บทท่ี ๓  การให – รบัของขวัญและประโยชนอื่นใด 

ความหมายผลประโยชนทับซอน 

 คําวา  Conflict  of  Interests  มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา  เชน  “ผลประโยชนทับซอน”  

“ผลประโยชนขัดกัน”  “ผลประโยชนขัดแยง”  หรือ  “การขัดกันแหงผลประโยชน”  ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  (Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึงความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน

ตน  และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาท่ีของ

รัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว  โดย

กอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพยสินเทานั้น  

แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงนิหรือทรพัยสินมีลักษณะ ๗  ประการ  ดังนี้ 

 ๑. หาผลประโยชนใหตนเอง  คือ  การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง  เชน  ขาราชการใชอํานาจหนาที่

ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  เปนตน 

 ๒. รับผลประโยชน  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชน  เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน

จากผูมาเสียภาษี  หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา  เปนตน 

 ๓. ใชอิทธิพล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝาย

ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

 ๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ

ทํางานสวนตัว  เปนตน 

 ๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดัก

หนาไวกอน เปนตน 

 ๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี 

แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน  เปนตน 

 ๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง  คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม  โดยใช

ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม  เชน  เอาความรูในนโยบายและแผนของ

ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจากเกษียณ  เปนตน 

 

 

 

 

 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 

ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน 

ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย  

และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม) 
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บทที่ ๑  

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ 

 ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  ดังปรากฏ

ในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒  

มาตรฐานจริยธรรม  สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง

ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  สวนที่ ๑ มาตรฐาน

จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕  และประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนไดกําหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  

ขอ ๓ 

 สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใช

เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ 

 ๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 ๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 ๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 
 

การบริหารผลประโยชนทับซอน 

 หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทบัซอนมีดังน้ี 

 • ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ

อันดับตน 

 • ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม) 

 • ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาท่ีก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ

ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติมิ

ชอบในท่ีสุด 

 • ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่

ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาท่ีแตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี 

 • หนวยงานภาครฐัตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น

ทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน 

 • ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ

และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครฐัทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น 
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 • หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรม

องคกรที่สงเสรมิการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 

 • หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ

พยายามปกปด 

 • ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี

การใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 

 • การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก 

 - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 - สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย 

 - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 

 - ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง 

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ 

 • ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไมวาใน

ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึง

คนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อน้ันก็ถือ

วามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

 ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน (non-pecuniary) 

 - ผลประโยชนสวนตนที่เก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทาน้ัน แตยังเก่ียวกับการ

เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงานรวมถึง

การไดมาซึ่งผลประโยชนอ่ืนๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงนิ เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ 

 - ผลประโยชนที่ไมเก่ียวกับเงนิเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม

วัฒนธรรมอ่ืนๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีขอสังเกต

วาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

 •หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ

อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถ่ินและ

ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

 •ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล

และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถให

ความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

 - ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสทิธิภาพ 

 - ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

 - ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัดขอบเขตที่

ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่ 

 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มผีลประโยชนทบัซอน 
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 - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

 - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

 - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่ 

 - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหาตําแหนงงานใหม 

 •ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้ 
 

 ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ 

 - ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดขึ้น 

 - ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แต

จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการ

จัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทาน้ันแต

ตองทําใหคนอื่นๆรบัรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

 - ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ

ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

 •หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competinginterests) มี ๒ 

ประเภท 

 - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาท่ีมีบทบาทหนาที่มากกวาหน่ึง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน

และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาท่ีทั้งสอง

ออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมี

กลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางย่ิงในหนวยงานที่มี

กําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางที่คนอ่ืนๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้

กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

 - ประเภทท่ีสอง เกิดจากการที่เจาหนาท่ีมีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท

หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก

หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือ

วาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่

ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 
 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 • ปกปองผลประโยชนสาธารณะ :การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาท่ีตอง

ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิดไปตาม

เนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปน
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กลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งน้ีเจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติ

ตามกฎหมายเทาน้ันแตตองมีจริยธรรมดวย 

 • สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ

แสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคอืเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆเชนจดทะเบียน

ผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือ

ความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการ

อยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

 • สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ

ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการตอง

อาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและเจาหนาท่ีก็มี

ความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ

ซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

 •สรางวัฒนธรรมองคกร :ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจใน

เวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัยวิธีการดังนี้ 

 - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ

รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ

เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 

 - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด 

 - ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ

ซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดยีวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

 - มาตรฐานในการสงเสรมิความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

 - กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตอง

ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 • กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถนําไป

พัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตาม

นโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 ๑) ระบุวามีผลประโยชนทบัซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร 

 ๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

 ๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 
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 ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

 ๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน 

 ๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

 • รายละเอยีดแตละขั้นตอน 

 ๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

 - ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด

ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 

 - เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 

 - การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเส่ียงไดครอบคลุมและทําให

เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

 - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ

สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน (เอ็นจีโอ

สหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสรมิความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอ่ืน 

 - ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตรา

เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงคมากกวา

อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงนิ/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท 

ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 

 - การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 

 ๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

 - องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร

และเจาหนาที่เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับ

การจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําให

ผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ 

 - รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ

เปนไปได) 

 - เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ 

 - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 

 ๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 

 - เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต

เจาหนาท่ีในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม

ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวย

ใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทบัซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 



-----------------------------------------------------------------  ๑๓  ---------------------------------------------------------------- 

 

 - ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน

ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุ

และจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การ

แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรม

ทางการเมือง เปนตน 

 - นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยใน

การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนตอไป 

 ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

 - การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูใน

ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่

เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเน่ืองจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่

ผูบรหิารใหความสนใจ 

 - ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน

หรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธีที่ดี

ท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนง

หนาที่ของเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

 ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

 - ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน 

 - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อ

ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมาหากไม

ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสาร

เก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

 - นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ

ระบุจุดเส่ียงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ

ซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลอง

ความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมี

สวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

 ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

 - ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถาม

ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพ

สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกร



-----------------------------------------------------------------  ๑๔  ---------------------------------------------------------------- 

 

อ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การ

ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

ใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการให

คําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติของ

ภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

 

 • ผูเปดเผยผลประโยชน : 

 ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่

กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย

แทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ

วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง

พยาน (whistle blowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ

เปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายใน

องคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหาร

ภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

 •ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

 การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การ

คดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหา

สําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดี

ตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครฐั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-----------------------------------------------------------------  ๑๕  ---------------------------------------------------------------- 

 

บทที่ ๒ 

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 • ผูเปดเผยผลประโยชน : 

 ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่

กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย

แทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ

วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน 

 หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistle blowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ

แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหา

ความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด 

โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

 • ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

 การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การ

คดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหา

สําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดี

ตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครฐั 

 การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน

มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคมที่

ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําใหบุคคลไมกลา

รายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติ

ผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ 

หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่น

และไววางใจได 

 • ผูเปดเผยผลประโยชน : 

 ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่

กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ โดย

แทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ

วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง

พยาน (whistle blowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ

เปดเผยที่เหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายใน

องคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหาร

ภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

  



-----------------------------------------------------------------  ๑๖  ---------------------------------------------------------------- 

 

 • ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

 การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ การ

คดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหา

สําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดี

ตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครฐั 

 • การสงสาสนขององคกร : 

 องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา เปน

สิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาท่ีวาจะ

บริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดการ

กระทําผิด 

 • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 

 รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย

ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมท่ียอมรับใหปฏิบัติ

และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานดวย 

 การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ

ตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ

อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรบัการคุมครองพยานอยางเตม็ท่ี 

 •องคกรควรจะทําอยางไร : 

 วิธีท่ีดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทางอํานวยความ

สะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆท่ีจะไดรับผลกระทบ 

 วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ 

 - สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด 

 - เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

 - เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 

 ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง

เปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชนกลุม

งานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสงู คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผย

การประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย 

 - การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาที่ 

 - การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว) 

 - การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน 

 - การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ

สิ่งแวดลอม 



-----------------------------------------------------------------  ๑๗  ---------------------------------------------------------------- 

 

 สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคามหรือ

การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะและประกาศใช

อยางชัดเจน 

 ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทํา

อยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ

กระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อ

เกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และ

ผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร 

 การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบและ

สิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 

 เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ 

 ๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช. 

 ๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น 

 ๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือผูรับ

จางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 

 ๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

 การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชนการ

เปดเผยที่กอใหเกิดคาํถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยง

การถูกลงโทษทางวินัย 

 นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 

 - เนื้อหาในการเปดเผย 

 - การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เมื่อไร และอยางไร 

 - ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย 

 - เปดเผยตอใคร 

 - เคร่ืองมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 

 - กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 

 - กระบวนการตรวจสอบ 

 - บทบาทในการบริหารและความรบัผิดชอบ 

 • การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน 

 มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ

ใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ 

เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน 

 



-----------------------------------------------------------------  ๑๘  ---------------------------------------------------------------- 

 

 • การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

 หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง

เชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนําตอ

ผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ

ผูบังคบับัญชา 

 • เบ้ืองหลังความสําเร็จ 

 ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร 

องคกรที่มพีฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่

ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยาง

แข็งแกรง 

 การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงานจะตองพิสูจน

ใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาท่ีเกิดความเชื่อมั่นและ

พัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

 • ดัชนวีัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก 

 - มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนบัสนุน 

 - มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 

 - ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

 - การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 - มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆและหัวหนา

สายงาน 

 •บทบาทสําคัญของการบริหาร 

 ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย 

ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผล

ท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดที่ไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน 

 สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมากในการ

สรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการ

ตรวจสอบตางๆ 

 ผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความ

เชื่อม่ันวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมด

รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได 

 บทบาทอ่ืนๆคือ 

 - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 



-----------------------------------------------------------------  ๑๙  ---------------------------------------------------------------- 

 

 - ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย 

 - พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

 - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวา

ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี 

 - ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 

 - ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เก่ียวของ 

 ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา

ลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูลอยาง

ระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร 

 ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับ 

เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมี

การรายงานดวยวาจาจะตองสรปุรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย 

มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผู อ่ืนรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการ

ตรวจสอบ 

 • การพฒันาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 

 จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอ

การเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัดใหมี

การฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อน

ตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการเปดเผย 

และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 

 • เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 

 - หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารท่ีไมเปน

ธรรมหรือการคดโกงและการทจุริต 

 - จัดกลไกสนับสนนุ (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ

เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย 

 - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ

และขนาดขององคกร 

 - นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

 - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมกับผูบรหิาร ผูบังคบับัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๓ 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 
 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

 หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ

และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวาดวย

จรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

 • เจตนารมณ 

 เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา 

จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก

ขาราชการและเจาหนาที่ภาครฐัคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําหนาที่

ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกร

ภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 •อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้ 

 ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชนจาก

การจางงานในราชการปกติ 

 ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 

 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ

ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคาสินคา

หรือบริการและเงนิเปนตน 

 ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง

ใดๆหรือบรกิารใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวนตน

การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ 

 รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชน

อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

 • เราจะจัดการอยางไร 

 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 

 ๑) เราควรรับหรือไม 

 ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 

 ๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
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 ๑. เราควรรับหรือไม 

 ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการ

รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม

มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ 

 ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ลอตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตดัสินใจคือ 

 - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม 

 - ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต 

 ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ 

ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเร่ืองนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 

 ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ

กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปน

มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

 

 

 

 

 
 

 การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการ

ทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวน

ราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวา

หนวยงานอื่นๆ 

 หลกัการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทําดวย

ความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสงัคมไทยโดยรวม” 

 ดังน้ัน องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน

ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคมมี

ตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปน

ธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดย

กระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม 

ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ 

 

 

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง 

เล็กนอยก็ไมควรรับ  เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให  

และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน 



-----------------------------------------------------------------  ๒๒  ---------------------------------------------------------------- 

 

 ๒.เราตองรายงานหรือไม 
 

 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

 ๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก

คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือ

รับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

 หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครดัและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่

ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมีการ

ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

 ๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ

ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และระดับ

บุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัวทานและ

องคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 

 หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได

กําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

 หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ

รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให

ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

 แนวพจิารณาในการปฏิบัติ 

 ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงาน

และอาจเก็บเปนของตนเองได 

 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงาน

และลงทะเบียนไว 

 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่มี

ความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ

ทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

 ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน

ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญ

ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ 



-----------------------------------------------------------------  ๒๓  ---------------------------------------------------------------- 

 

 ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม

เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาทตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

 ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพื่อ

เปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชน

แตละอยางนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร

เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการ

ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

 เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ลอตเตอรี่) ตองปฏิเสธไม

รับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)  
 

 ๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

 ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

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

ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 

 ๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 

 ๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

 การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน 

 นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถ

พิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิด

ผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของทกุคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

 • การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเส่ียง 

 การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและตอ

ขาราชการ 
 

 กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ 

 ๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ

ผลประโยชนนั้นๆมีคาตํ่ากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวง

ซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

 



-----------------------------------------------------------------  ๒๔  ---------------------------------------------------------------- 

 

 ๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 

 การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ

คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ

อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของ

ความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด 

 ในสถานการณเชนน้ี ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ

รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคณุคาการบริการ 

 นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่

ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความรบัผิดชอบซึ่ง

จัดไดวาเปน การรับสินบน 

 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ

ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปนความผิด

แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

 “ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ

ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

 “คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 

 “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน

พิเศษบาง” 

 “เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน

แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

 “มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ

ใหคําแนะนําก็ตาม” 

 “ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

 ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการถูก

ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณตัวอยาง 

หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขา

รวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวลัมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวม

สัมมนาท่ีมีบุคลิกเปน personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากบัหนวยงาน 

เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคดิวาเปนรางวัลทีต่นชนะจากการเขา

รวมกิจกรรมการสัมมนา 

ผูบังคบับัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ

รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตผุลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขา

รวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะ

ตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้ 



-----------------------------------------------------------------  ๒๕  ---------------------------------------------------------------- 

 

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

 ประเด็นการตัดสินใจ 

 เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 

 กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ ผลประโยชน 

 ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 

 คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 

 หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง 

 อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร 

 เวลาและโอกาส  : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 

•บทสรุป 

 ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อทานเปนขาราชการและ

หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูก

คาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวา

นโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็

ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนําไปสูความ

เสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมท้ัง องคกรของทานเอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-----------------------------------------------------------------  ๒๖  ---------------------------------------------------------------- 

 

เอกสารอานประกอบ 

 

คูมือดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปรงใส   

หนวยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 
 

ณฐัวัฒนอริยธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕, 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณฐันันทน  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐท่ีมุงเนนการ 

ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ,๒๕๕๓. 
 

พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ, “องคความรูวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙. 

 

............................................................................................. 
 

 

 

 

 
 


