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องค@การบริหารส$วนตำบลวังน้ำเขียว 

อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

 

 
                                                                                     โทรศัพท( ๐๓๔-๓๕๒๐๖๘ 

                                                                                    โทรสาร ๐๓๔-๓๕๒๐๖๙ 



 

 

คำนำ 

 องค(กรปกครองส9วนท<องถ่ินในฐานะเปDนผู<ใช<อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ เปDนหน9วยงานท่ีมีหน<าท่ีในการให<บริการสาธารณะด<านต9างๆ ซ่ึงดำเนินการแก<ไขป\ญหาต9างๆท่ีเกิดข้ึนให<แก9

คนในท<องถ่ินเปDนองค(กรท่ีมีความใกล<ชิดกับประชาชน และมีความเข<าใจในสภาพและรับรู<ถึงสาเหตุของป\ญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในท<องถ่ินดีกว9าหน9วยงานราชการส9วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค(กรปกครองส9วน

ท<องถ่ินย9อมอาจส9งผลกระทบต9อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน<าท่ีหรือละเว<นการปฏิบัติ

หน<าท่ีโดยมิชอบ หรือได<ใช<อำนาจในตำแหน9งหน<าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน(ท่ีมิควรได<โดยชอบด<วยกฎหมาย รวมท้ัง

ป\ญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเปDนป\ญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปDนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ<อน

ของป\ญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห9งชาติ หรือ คสช. ได<มีคำส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปfองกันและ

แก<ไขป\ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส9วนราชการและหน9วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก<ไข

ป\ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ9งเน<นการสร<างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส9งเสริมการมีส9วนร9วมจากทุก

ส9วนในการตรวจสอบ เฝfาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให<เกิดการทุจริตได< 

 องค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว ได<ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ

องค(กรปกครองส9วนท<องถ่ิน การปฏิบัติหน<าท่ีหรือละเว<นการปฏิบัติหน<าท่ีโดยมิชอบ หรือได<ใช<อำนาจในตำแหน9ง

หน<าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน(ท่ีมิควรได<โดยชอบด<วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคู9มือการพัฒนาส9งเสริมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปfองกันผลประโยชน(ทับซ<อน ขององค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว เพ่ือเปDนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานต9อไป 

 

องค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

หน<า 

๑. เกร่ินนำ 

๒. ค9านิยมหลัก ๑๒ ประการ 

๓. หลักธรรมาภิบาล 

๔. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ประมวลจริยธรรมองค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

๖. ข<อบังคับองค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวว9าด<วยจรรยาข<าราชการองค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

๗. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส9วนตำบลและพนักงานจ<าง                                            

ขององค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียว 

๘. ประกาศเจตนารมณ(องค(การบริหารส9วนตำบลวังน้ำเขียวเปDนหน9วยงานในการต9อต<านการทุจริตคอรัปช่ัน 

๙. ความหมายผลประโยชน(ทับซ<อน 

๑๐. บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน(ทับซ<อน         

- นิยามศัพท(และแนวคิดสำคัญ 

- หลัก ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน(ทับซ<อน 

- แนวทางการจัดการผลประโยชน(ทับซ<อน 

๑๑. บทท่ี ๒ การเปkดเผยผลประโยชน(สาธารณะ 

- การเปkดเผยผลประโยชน(สาธารณะ 

๑๒. บทท่ี ๓ การให<-การรับของขวัญและผลประโยชน(        

- แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 

๑๓. บทสรุป 

๑๔. กฎหมายท่ีเก่ียวข<อง 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

 

เกริ%นนํา 
 การมผีลประโยชน์ทบัซ้อน ถอืเป็นการทุจรติคอรร์ปัชั ?นประเภทหนึ?ง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมดิต่อกฎหมาย หรอืจรยิธรรม ดว้ยการใชอ้ํานาจในตําแหน่งหน้าที?ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิจในกระบวนการตดัสนิใจชองเจ้าหน้าที?ของรฐั จนทําให้เกิดการละทิQงคุณธรรมในการปฏิบตัิหน้าที?
สาธารณะ ขาดความเป็นอสิระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และทําให้ผลประโยชน์หลกัขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบนัและสงัคมต้องสูญเสยีไป  โดย
ผลประโยชน์สญูเสยีไปอาจอยู่ในรปูของผลประโยชน์ทางการเงนิ  คุณภาพใหบ้รกิาร  ความเป็นธรรมในสงัคม  
รวมถึงคุณค่าอื?นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั Qงแต่ระดบัองค์กรจนถึงระดบัสงัคม  ตัวอย่างเช่น  การที?
เจา้หน้าที?ของรฐัเรยีกรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื?นใดจากผูป้ระกอบการ  เพื?อแลกเปลี?ยนกบัการอนุมตั ิ การออก
ใบอนุญาตประกอบกจิการใด ๆ  หรอืแลกเปลี?ยนกบัการละเวน้  การยกเวน้  หรอืการจดัการประมลูทรพัยส์นิ
ของรฐัเพื?อประโยชน์ของเจา้หน้าที?ของรฐั  และพวกพอ้ง ฯลฯ  เป็นตน้ 
  อยา่งไรกต็าม ทา่มกลางผูจ้งใจกระทาํความผดิยงัพบผูก้ระทาํความผดิโดยไมเ่จตนา  หรอืไมม่ี
ความรูใ้นเรื?องดงักลา่วอกีเป็นจาํนวนมาก  จนนําไปสูก่ารถกูกลา่วหารอ้งเรยีนเรื?องการทุจรติหรอืถกูลงโทษทาง
อาญา 
  ผลประโยชน์ทบัซ้อน  หรอืความขดัแย้งกนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นประเดน็ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัที?เป็นบ่อเกดิของ
ปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในระดบัที?รุนแรงขึQน  และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ   
  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํQาเขยีวไดต้ระหนักถงึความสาํคญัการมผีลประโยชน์ทบัซ้อนใน
การปฏบิตัริาชการ  จงึไดนํ้านโยบายของรฐับาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานดงันีQ 
 

ค่านิยมหลกั  ๑๒ ประการ 
   การสรา้งค่านิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)เพื?อ
สรา้งสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ โดยตอ้งสรา้งคนในชาต ิใหม้คีา่นิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
๒. ซื?อสตัย ์เสยีสละ อดทน 
๓. กตญัoตู่อพอ่แม ่ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์
๔. ใฝ่หาความรู ้หมั ?นศกึษาเลา่เรยีนทั Qงทางตรงและทางออ้ม 
๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
๖. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์
๗. เขา้ใจเรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย 
๘. มรีะเบยีบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
๙. มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้าํ 
๑๐. รูจ้กัดาํรงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๑๑. มคีวามเขม้แขง็ทั Qงรา่งกายและจติใจ ไมย่อมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํ?า 
๑๒. คาํนึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตน 

 
 



 

 
 

 

หลกัธรรมาภิบาล 
“หลกัธรรมาภิบาล” หรอือาจเรยีกได้ว่า “การบรหิารกิจการบ้านเมอืงที?ด ีหลกัธรรมรฐั และ

บรรษทัภบิาล ฯลฯ” ซึ?งเรารูจ้กักนัในนาม “Good Governance” ที?หมายถงึ การปกครองที +เป็นธรรม นั Qนไม่ใช่
แนวความคดิใหมท่ี?เกดิขึQนในสงัคม แต่เป็นการสะสมความรูท้ี?เป็นวฒันธรรมในการอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคมของมวล
มนุษย์เป็นพนัๆปี ซึ?งเป็นหลกัการเพื?อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสงัคมอย่างมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชน์และคลี?คลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสนัตวิธิแีละพฒันาสงัคมใหม้คีวามยั ?งยนื 

องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภิบาล 
หลกัธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบที%สาํคญั ๖ ประการดงันีB  
๑. หลกันิติธรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัและกตกิาต่างๆ ใหท้นัสมยัและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที?ยอมรบัของสงัคมและสมาชกิ โดยมกีารยนิยอมพรอ้มใจและถอืปฏบิตัริ่วมกนัอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลกัคุณธรรม คอื การยดึถอืและเชื?อมั ?นในความถูกต้องดงีาม โดยการรณรงค์เพื?อสรา้ง
ค่านิยมที?ดงีามให้ผู้ปฏิบตัิงานในองค์การหรอืสมาชกิของสงัคมถือปฏิบตัิ ได้แก่ ความซื?อสตัย์สุจรติ ความ
เสยีสละ ความอดทนขยนัหมั ?นเพยีร ความมรีะเบยีบวนิยั เป็นตน้ 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การทําให้สงัคมไทยเป็นสงัคมที?เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถกูตอ้งได ้โดยการปรบัปรงุระบบและกลไกการทาํงานขององคก์รใหม้ี
ความโปรง่ใส มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดส้ะดวกตลอดจน
มรีะบบหรอืกระบวนการตรวจสอบและประเมนิผลที?มปีระสทิธภิาพ ซึ?งจะเป็นการสรา้งความไวว้างใจซึ?งกนัและ
กนั และชว่ยใหก้ารทาํงานของภาครฐัและภาคเอกชนปลอดจากการทุจรติคอรปัชั ?น 

๔. หลกัความมีส่วนร่วม คอื การทําใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที?ประชาชนมสี่วนร่วมรบัรู ้และ
รว่มเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจสาํคญัๆของสงัคม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมชีอ่งทางในการเขา้มามสีว่น
ร่วมไดแ้ก่ การแจง้ความเหน็ การไต่สวนสาธารณะ การประชาพจิารณ์ การแสดงประชามตหิรอือื?นๆ และขจดั
การผกูขาดทั Qงโดยภาครฐัหรอืโดยภาคธุรกจิเอกชน ซึ?งจะช่วยใหเ้กดิความสามคัคแีละความร่วมมอืกนัระหว่าง
ภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชน 

๕. หลกัความรบัผิดชอบ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั Qงใจปฏบิตัภิารกจิตามหน้าที?
อยา่งดยีิ?ง โดยมุง่ใหบ้รกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร เพื?ออาํนวยความสะดวกต่างๆ มคีวามรบัผดิชอบต่อความบกพรอ่ง
ในหน้าที?การงานที?ตนรบัผดิชอบอยู ่และพรอ้มที?จะปรบัปรงุแกไ้ขไดท้นัทว่งท ี

๖. หลกัความคุ้มค่า ผูบ้รหิารตอ้งตระหนักว่ามทีรพัยากรค่อนขา้งจาํกดั ดงันั Qนในการบรหิาร
จดัการจาํเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและความคุม้คา่ ซึ?งจาํเป็นจะตอ้งตั Qงจุดมุง่หมายไปที?ผูร้บับรกิารหรอื
ประชาชนดว้ย 
หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรชัญาที?พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดาํรสัชีQแนะ
แนวทางการดาํเนินชวีติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๒๕ ปี ตั Qงแต่ก่อนวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ 
และเมื?อภายหลงัไดท้รงเน้นยํQาแนวทางการแกไ้ขเพื?อใหร้อดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั ?นคงและยั ?งยนื
ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์ และความเปลี?ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถงึ  ความพอดทีี?ไมน้่อยเกนิไปและไมม่ากเกนิ   โดยไมเ่บยีดเบยีน
ตนเองและผูอ้ื?น เชน่ การผลติและการบรโิภคที?อยูใ่นระดบัพอประมาณ 



 

           ความมีเหตผุล    หมายถงึ  การตดัสนิใจเกี?ยวกบัระดบัของความพอเพยีงนั Qน  จะตอ้งเป็นไป
อยา่งมเีหตุผล โดยพจิารณาจากปัจจยัที?เกี?ยวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถงึผลที?คาดวา่จะเกดิขึQนจากการกระทาํนั Qน ๆ 
อยา่งรอบคอบ 
           การมีภมิูคุ้มกนัที%ดีในตวั  หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลี?ยนแปลง
ดา้นต่าง ๆ ที?คาดวา่จะเกดิขึQนในอนาคตทั Qงใกลแ้ละไกล 
 

  เงื%อนไข 
               การตดัสนิใจและการดําเนินกจิกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในระดบัพอเพยีง ต้องอาศยั ทั Qงความรูแ้ละ
คณุธรรมเป็นพืQนฐาน 
            เงื%อนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เกี?ยวกับวิชาการต่างๆ ที?เกี?ยวข้อง อย่างรอบ
ดา้น  ความรอบคอบที?จะนําความรูเ้หล่านั Qนมาพจิารณา  ใหเ้ชื?อมโยงกนั เพื?อประกอบการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในขั Qนปฏบิตั ิ

เงื%อนไขคณุธรรม  ที?จะตอ้งเสรมิสรา้ง ประกอบดว้ยมคีวามตระหนกั ในคณุธรรม   มคีวาม
ซื?อสตัยส์จุรติ และมคีวามอดทน  มคีวามเพยีร  ใชส้ต ิปัญญาในการ ดาํเนินชวีติ 
 

ประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํBาเขียว จึงได้กาํหนดมาตรฐานจริยธรรมอนัเป็น
ค่านิยมหลกั ดงัเช่น 
  ๑. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ%นฝ่ายบริหาร     องค์การบริหาร
ส่วนตาํบลวงันํBาเขียว พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ?น  มีหน้าที?ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื?อรกัษา
ประโยชน์สว่นรวม เป็นกลางทางการเมอืง อาํนวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมมาภบิาล  
โดยจะตอ้งยดึมั ?นในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ๙ ประการ ดงันีQ 

๑) ยดึมั ?นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
๒) การมจีติสาํนึกที?ด ีซื?อสตัย ์และรบัผดิชอบ 
๓) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน และไมม่ผีลประโยชน์
ทบัซอ้น 
๔) การยนืหยดัทาํในสิ?งที?ถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
๕) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
๖) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๗) การมุง่ผลสมัฤทธิ }ของงาน  รกัษามาตรฐาน  มคีณุภาพ  โปรง่ใส  และตรวจสอบได ้
๘) การยดึมั ?นในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
๙) การยดึมั ?นในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์าร 

  ๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ%นฝ่ายสภาท้องถิ%น องคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลวงันํBาเขียวพ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ?นมีหน้าที?ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื?อรกัษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อํานวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล  
โดยจะตอ้งยดึมั ?นในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ๙ ประการ ดงันีQ  

๑) ยดึมั ?นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
๒) การมจีติสาํนึกที?ด ีซื?อสตัย ์และรบัผดิชอบ 



 

๓) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน และไมม่ผีลประโยชน์ 
ทบัซอ้น 
๔) การยนืหยดัทาํในสิ?งที?ถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
๕) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
๖) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๗) การมุง่ผลสมัฤทธิ }ของงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
๘) การยดึมั ?นในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
๙) การยดึมั ?นในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์าร 

๓. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํBาเขียว พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ขอ้ ๓  ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํQาเขยีวทุกคน มหีน้าที?ดาํเนินการใหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย  เพื?อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมอืง อํานวยความสะดวกและให้บรกิารแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึมั ?นในคา่นิยมหลกั ๑o ประการดงันีQ 

๑) การยดึมั ?นในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
๒) ยดึมั ?นในคณุธรรมและจรยิธรรม  
๓) การมจีติสาํนึกที?ด ีซื?อสตัย ์และรบัผดิชอบ 
๔) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน และไมม่ผีลประโยชน์ 
ทบัซอ้น 
๕) การยนืหยดัทาํในสิ?งที?ถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
๖) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
๗) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
๘) การมุง่ผลสมัฤทธิ }ของงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
๙) การยดึมั ?นในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 
๑o) การสรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ?นประพฤตตินเป็นพลเมอืงที?ด ีรว่มกนั พฒันา
ชมุชนใหน่้าอยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิ?งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

ข้อบงัคบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํBาเขียว ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบล     
วงันํBาเขียว 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํQาเขยีว ในฐานะเป็นองคก์รที?ใกลช้ดิกบัประชาชนมากที?สุดโดยมี
หน้าที?ในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ?นการดําเนินการด้านการเงนิ การคลงังบประมาณการพสัดุการจดัเก็บ
รายได ้การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื?อการบรหิารงานพฒันาโครงสรา้งพืQนฐานของชุมชนวางมาตรฐาน
การดําเนินงานจดัการบรกิารสาธารณะการศกึษาของทอ้งถิ?นการบรหิารงานบุคคลและพฒันาบุคลากรรวมทั Qง
ส่งเสรมิให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการบรหิารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ?นฉะนั Qนเพื?อเป็นการสร้างจิตสํานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที?อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธผิลมคีวามโปร่งใสและเป็นธรรมจงึสมควรใหม้ขีอ้บงัคบัว่าดว้ยจรรยาขา้ราชการองค์การบรหิารส่วน
ตาํบลวงันํQาเขยีว 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํQาเขยีว จงึไดก้ําหนดขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการองคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลวงันํQาเขยีว เพื?อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤตปิฏบิตัตินของขา้ราชการลกูจา้งและพนกังานจา้ง
ใหม้คีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที?ดว้ยความเป็นธรรมธาํรงไวซ้ึ?งศกัดิ }ศรแีละเกยีรตภิูมขิองขา้ราชการอนั
จะทาํใหไ้ดร้บัการยอมรบัเชื?อถอืและศรทัธาจากประชาชนทั ?วไปไวด้งันีQ 

ข้อ ๑ ความซื%อสตัยแ์ละรบัผิดชอบ 
๑.๑ ปฏบิตัหิน้าที?ดว้ยความซื?อสตัยส์จุรติ 



 

๑.๒ ใชท้รพัยากรขององคก์รอยา่งประหยดัและโปรง่ใสเพื?อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ราชการ 
๑.๓ ปฏบิตัหิน้าที?อยา่งเตม็กาํลงัความรูค้วามสามารถโดยคาํนึงถงึประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสาํคญั 
๑.๔ รบัผดิชอบต่อผลการกระทาํของตนเองและมุง่มั ?นแกไ้ขเมื?อเกดิขอ้ผดิพลาด 
ข้อ ๒ การมีจิตสาํนึกมุ่งบริการและให้คาํปรึกษา 
๒.๑ ใหบ้รกิารแก่สว่นราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ?นและประชาชนอยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ย

ความเตม็ใจ 
๒.๒ ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ?นไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเรว็และครบถว้น 
ข้อ ๓ การมุ่งผลสมัฤทธิ_ ของงาน 
๓.๑ ปฏบิตัหิน้าที?โดยมุง่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของงานเพื?อใหเ้กดิผลดแีละเป็นประโยชน์

ต่อสว่นรวม 
๓.๒ ขยนัอุทศิตนและมุง่มั ?นในการปฏบิตัหิน้าที?ใหส้าํเรจ็ตามเป้าหมาย 
๓.๓ ปฏบิตัหิน้าที?ดว้ยความสามคัคมีนํีQาใจเพื?อใหบ้รรลุภารกจิของหน่วยงาน 
๓.๔ พฒันาตนเองอยา่งต่อเนื?อง 
ข้อ ๔ การปฏิบติัหน้าที%อย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตดัสนิใจบนหลกัการขอ้เทจ็จรงิเหตุผลเพื?อความยตุธิรรม 
๔.๒ ไมม่อีคตใินการปฏบิตัหิน้าที? 
ข้อ ๕ การดาํรงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการดาํรงชวีติอยา่งมเีป้าหมายพรอ้มที?จะเผชญิต่อการเปลี?ยนแปลง 
๕.๒ ใชจ้า่ยอยา่งคุม้คา่มเีหตุผลและไมฟุ่่มเฟือยเกนิฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏบิตัติามหลกัศาสนารูจ้กัพึ?งตนเองและลดละเลกิอบายมขุ 
ข้อ ๖ การยึดมั %นและยืนหยดัในสิ%งที%ถกูต้อง 
๖.๑ ยดึมั ?นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนือผลประโยชน์สว่นตน 
๖.๒ กลา้หาญและยนืหยดัในสิ?งที?ถกูตอ้ง 
๖.๓ ปฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรมเพื?อเป็นแบบอยา่งที?ดแีก่เพื?อนขา้ราชการ 
ข้อ ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑ เปิดเผยขอ้มลูขา่วสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พรอ้มรบัการตรวจสอบและรบัผดิชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 

มาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตาํบลและพนักงานจ้างขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล
วงันํBาเขียว 
  อนุสนธสิญัญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิ?น (ก.ถ.) ไดก้าํหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมของขา้ราชการ พนกังานสว่นตําบล และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิ?น  ซึ?งไดป้ระมวลขึQนจากขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารทอ้งถิ?น  สมาชกิสภาทอ้งถิ?น  ขา้ราชการหรอืพนกังาน
สว่นทอ้งถิ?น  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื?อใชเ้ป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัใิหข้า้ราชการหรอืพนกังานสว่นทอ้งถิ?น  
โดยทั ?วไปใชย้ดึถอืปฏบิตัเิป็นเครื?องกาํกบัความประพฤต ิดงันีQ 

๑. พงึดาํรงตนใหต้ั Qงมั ?นอยูใ่นศลีธรรม  ปฏบิตัหิน้าที?ดว้ยความซื?อสตัย ์สจุรติ เสยีสละ และมี
ความรบัผดิชอบ 

๒. พงึปฏบิตัหิน้าที?อยา่งเปิดเผย โปรง่ใส พรอ้มใหต้รวจสอบ 



 

๓. พงึใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเรว็ มอีธัยาศยัไมตร ีโดยยดึประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลกั 

๔. พงึปฏบิตัหิน้าที?โดยยดึผลสมัฤทธิ }ของงานอยา่งคุม้คา่ 
๕. พงึพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
๖. พงึมจีรรยาบรรณต่อตนเอง 
๗. พงึมจีรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๘. พงึมจีรรยาบรรณต่อผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร้ว่มงาน 
๙. พงึมจีรรยาบรรณต่อประชาชนและสงัคม 
 

ประกาศเจตนารมณ์องคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงันํBาเขียว เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
คอรปัชั %น 
 

  เนื?องดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนตําบลวงันํQาเขยีว เป็นหน่วยงานที?รบัใชแ้ละใหบ้รกิารประชาชน
อย่างใกล้ชิด  ซึ?งในการดําเนินงานขององค์การบรหิารส่วนตําบลวงันํQาเขยีวได้คํานึงถึงความต้องการและ
ประโยชน์สงูสดุของประชาชนเป็นหลกั  
  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงันํQาเขยีว  ไดเ้ลง็เหน็ความสาํคญัของปัญหาทุจรติคอรปัชั ?นซึ?งเป็น
ปัญหาที?ทาํใหเ้กดิผลกระทบและความเสยีหายต่อพี?น้องประชาชนทั Qงทางออ้มและทางตรง  ทําใหผ้ลประโยชน์
ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลวงันํQ าเขียวจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ดําเนินงานใหเ้กดิความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเ้พื?อใหอ้งคก์รเป็นหน่วยงานในการตา้น
การทุจรติคอรปัชั ?น  โดยใหเ้จา้หน้าที?ทุกคนถอืปฏบิตั ิ ดงันีQ 

๑. ไมย่กัยอก  เบยีดบงัเวลา  และทรพัยส์นิราชการ 
๒. ไมเ่รยีก  ไมร่บั  ไมเ่สนอสิ?งใดเพื?อประโยชน์มชิอบ 
๓. ไมใ่ชอ้าํนาจหน้าที?เพื?อประโยชน์ตนหรอืพวกพอ้ง 
๔. ปฏบิตัหิน้าที?ดว้ยความโปรง่ใส เสมอภาค   
๕. กลา้ยนืหยดัในสิ?งที?ถกูตอ้ง 
๖. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื?อพบเหตุคอรร์ปัชั ?น 
๗. รว่มปกป้อง  คุม้ครอง  ผูต่้อตา้นคอรร์ปัชั ?น 
๘. พรอ้มรบัการตรวจสอบจากทุกภาคสว่น 

 

  ในคูม่อืเลม่นีQ  จะสะทอ้นหลกัการและแนวคดิที?เป็นสากลพรอ้มขอ้เสนอแนะทางการประยกุตใ์ช้
เพื?อการป้องกนัเรื?องผลประโยชน์ทบัซอ้น  โดยมสีาระสาํคญัเป็นเป็น ๓  บท  ไดแ้ก่ 

๑. บทที? ๑  การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. บทที? ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทที? ๓  การให ้– รบัของขวญัและประโยชน์อื?นใด 

 
ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  คาํว่า  Conflict  of  Interests  มกีารใชค้าํภาษาไทยไวห้ลายคาํ  เช่น  “ผลประโยชน์ทบัซอ้น”  
“ผลประโยชน์ขดักนั”  “ผลประโยชน์ขดัแยง้”  หรอื  “การขดักนัแหง่ผลประโยชน์”  ถอ้ยคาํเหลา่นีQถอืเป็นรปูแบบ
หนึ?งของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ  อนัเป็นการกระทําที?ขดัต่อหลกัคุณธรรม  จรยิธรรม  และหลกัการ
บรหิารกจิการบ้านเมอืงที?ด ี (Governance)  โดยทั ?วไปเรื?องผลประโยชน์ทบัซ้อน  จงึหมายถงึความทบัซ้อน
ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน  และผลประโยชน์สาธารณะที?มผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที?ของเจา้หน้าที?ของรฐั  กลา่ว



 

ทั Qงเป็นสถานการณ์ที?เจา้หน้าที?ของรฐัมผีลประโยชน์ส่วนตนอยู่และไดใ้ชอ้ทิธพิลตามอํานาจหน้าที?และความ
รบัผดิชอบเพื?อใหเ้กดิประโยชน์สว่นตวั  โดยก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผลประโยชน์สว่นรวม  มหีลากหลายรปูแบบไม่
จํากดัอยู่ในรูปแบบของตวัเงนิ  หรอืทรพัย์สนิเท่านั Qน  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื?นๆ ที?ไม่ใช่ในรูปตวัเงนิหรอื
ทรพัยส์นิมลีกัษณะ ๗  ประการ  ดงันีQ 
  ๑. หาผลประโยชน์ใหต้นเอง  คอื  การใชอ้ํานาจหน้าที?เพื?อตนเอง  เช่น  ขา้ราชการใชอ้ํานาจ
หน้าที?ใหบ้รษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั  หรอืฝากลกูหลานเขา้ทาํงาน  เป็นตน้ 
  ๒. รบัผลประโยชน์  คอื  การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญั  เช่น  เป็นเจา้พนักงานสรรพากรแลว้
รบัเงนิจากผูม้าเสยีภาษ ี หรอืเป็นเจา้หน้าที?จดัซืQอแลว้รบัไมก้อลฟ์เป็นของกาํนลัจากรา้นคา้  เป็นตน้ 
  ๓. ใชอ้ทิธพิล  เป็นการเรยีกผลตอบแทนในการใชอ้ทิธพิลในตาํแหน่งหน้าที? สง่ผลที?เป็นคณุแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ?งอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
  ๔. ใชท้รพัย์สนิของทางราชการเพื?อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใชร้ถยนต์ หรอืคอมพวิเตอร์
ราชการทาํงานสว่นตวั  เป็นตน้ 
  ๕. ใชข้อ้มลูลบัของทางราชการ เชน่ รูว้า่ราชการจะตดัถนน จงึรบีไปซืQอที?ดนิในบรเิวณดงักลา่ว
ดกัหน้าไวก่้อน เป็นตน้ 
  ๖. รบังานนอก ไดแ้ก่ การเปิดบรษิทัทาํธุรกจิซอ้นกบัหน่วยงานที?ตนเองทาํงานอยู ่เชน่ เป็นนกั
บญัช ีแต่รบังานสว่นตวัจนไมม่เีวลาทาํงานบญัชใีนหน้าที?ใหก้บัหน่วยงาน  เป็นตน้ 
  ๗. ทํางานหลงัออกจากตําแหน่ง  คอืการไปทํางานให้กบัผู้อื?นหลงัออกจากที?ทําทํางานเดมิ  
โดยใชค้วามรูห้รอือทิธพิลจากที?เดมิมาชงิงาน  หรอืเอาประโยชน์โดยไมเ่ป็นธรรม  เช่น  เอาความรูใ้นนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปชว่ยธนาคารเอกชนอื?น ๆ  หลงัจากเกษยีณ  เป็นตน้ 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

บทที% ๑  
การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืความขดัแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัที?เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในระดบัที?รุนแรงขึQนและยงัสะท้อนปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 

ประมวลจรยิธรรมในการป้องกนัหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏบิตัริาชการหลายประการ  
ดงัปรากฏในประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงท้องถิ?นฝ่ายบรหิารพ.ศ.๒๕๕๔ ได้กําหนดมาตรฐาน

 

หลกัสาํคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

=ชมุชนคาดหวงัใหเ้จา้หน้าที?ปฏบิตังิานอยา่งเป็นธรรม  โดยใหผ้ลประโยชน์ของ

สาธารณะมคีวามสาํคญัในอนัดบัตน้ 

=ความซื?อตรงต่อหน้าที?ของเจา้หน้าที?ยงัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม (ประชาชน

ทุกคนเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย  และตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม) 



 

จรยิธรรม หมวด ๒  มาตรฐานจรยิธรรม  ส่วนที? ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  ขอ้ ๕  ประมวล
จรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงทอ้งถิ?นฝ่ายสภาทอ้งถิ?น พ.ศ. ๒๕๕๔  ไดก้ําหนดมาตรฐานจรยิธรรม  หมวด 
๒ มาตรฐานจรยิธรรม  ส่วนที? ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  ขอ้ ๕  และประมวลจรยิธรรมของ
ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนตําบลตะเคียนได้กําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม สว่นที? ๑  มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั  ขอ้ ๓ 

สําหรบัในบทนีQจะได้สะท้อนหลกัการและแนวคดิที?เป็นสากลพรอ้มขอ้เสนอแนะแนวทางการ
ประยกุตใ์ชเ้พื?อการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยมสีาระสาํคญัเป็น๓หวัขอ้ใหญ่คอื 

๑. การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให-้รบัของขวญัและผลประโยชน์ 

 

การบริหารผลประโยชน์ทบัซ้อน 
หลกัสาํคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมดีงันีQ 
• ชุมชนคาดหวงัให้เจ้าหน้าที?ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความสาํคญัอนัดบัตน้ 
• ความซื?อตรงต่อหน้าที?ของเจา้หน้าที?ยงัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใตก้ฎหมายและตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิี?เป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที?ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและใหค้วามสาํคญักบัประโยชน์สว่นตนหรอืของคนบางกลุ่มแทนซึ?งจะมผีลต่อการปฏบิตังิานและอาจ
นําไปสูก่ารประพฤตมิชิอบในที?สดุ 

• ผลประโยชน์ทบัซ้อนไม่ได้ผดิในตวัมนัเองเนื?องจากเจ้าหน้าที?ก็มชีวีติส่วนตนมบีางครั Qงที?
ผลประโยชน์สว่นตนจะมาขดัแยง้กบัการทาํหน้าที?แต่ประเดน็คอืตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นที?ม ี

• หน่วยงานภาครฐัตอ้งจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งโปรง่ใสและพรอ้มรบัผดิชอบ มฉิะนั Qน
จะบั ?นทอนความเชื?อมั ?นของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าที?ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบนัขอบเขตของผลประโยชน์ทบัซ้อนขยายมากกว่าเดมิ เนื?องจากมกีารร่วมมอืระหว่าง
ภาครฐัและเอกชนรวมถงึระหวา่งหน่วยงานภาครฐัทาํใหม้คีวามสมัพนัธซ์บัซอ้น/ซอ้นทบัมากขึQน 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึQนในการทํางานและต้องพัฒนา
วฒันธรรมองคก์รที?สง่เสรมิการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น 

• หน่วยงานตอ้งขจดัความเขา้ใจผดิที?วา่ผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นเรื?องผดิในตวัมนัเอง มฉิะนั Qน
คนกจ็ะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทบัซ้อนจะเป็นสิ?งผดิกต่็อเมื?อมอีทิธพิลต่อการทํางานหรอืการตดัสนิใจกรณีนีQ
เรยีกวา่มกีารใชห้น้าที?ในทางมชิอบหรอืแมแ้ต่การฉ้อราษฎรบ์งัหลวง 

• การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นสรา้งประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื?องจาก 
- ลดการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
- สามารถแกข้อ้กลา่วหาเรื?องความลาํเอยีงไดง้า่ย 
- แสดงความยดึมั ?นในหลกัธรรมมาภบิาล 
- ประชาชนเชื?อมั ?นวา่หน่วยงานปฏบิตัหิน้าที?อยา่งเป็นธรรมและไมม่ผีลประโยชน์แอบแฝง 

4นิยามศพัทแ์ละแนวคิดสาํคญั 
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คอืสิ?งใดๆที?มผีลต่อบุคคล/กลุ่ม

ไม่ว่าในทางบวกหรอืลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ไดค้รอบคลุมเพยีงผลประโยชน์ดา้นการงานหรอืธุรกจิของ



 

เจา้หน้าที?แต่รวมถงึคนที?ตดิต่อสมัพนัธด์ว้ยเชน่เพื?อนญาตคิูแ่ขง่ศตัรเูมื?อใดเจา้หน้าที?ประสงคจ์ะใหค้นเหล่านีQได้
หรอืเสยีประโยชน์เมื?อนั Qนกถ็อืวา่มเีรื?องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี?ยวขอ้ง 

ผลประโยชน์สว่นตนม๒ีประเภทคอืที?เกี?ยวกบัเงนิ (pecuniary) และที?ไมเ่กี?ยวกบัเงนิ 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที?เกี?ยวกบัเงนิไม่ไดเ้กี?ยวกบัการไดม้าซึ?งเงนิทองเท่านั Qน แต่ยงัเกี?ยวกบั
การเพิ?มพูนประโยชน์หรอืปกป้องการสูญเสยีของสิ?งที?มอียู่แล้ว เช่นที?ดนิหุ้นตําแหน่งในบรษิัทที?รบังานจาก
หน่วยงานรวมถงึการไดม้าซึ?งผลประโยชน์อื?นๆที?ไมไ่ดอ้ยูใ่นรปูตวัเงนิ เชน่สมัปทานสว่นลดของขวญัหรอืของที?
แสดงนํQาใจไมตรอีื?นๆ 

- ผลประโยชน์ที?ไมเ่กี?ยวกบัเงนิเกดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลครอบครวัหรอืกจิกรรมทาง
สงัคมวฒันธรรมอื?นๆ เช่นสถาบนัการศกึษาสมาคมลทัธแินวคดิมกัอยู่ในรปูความลําเอยีง/อคต/ิเลอืกที?รกัมกัที?
ชงัและมขีอ้สงัเกตวา่แมแ้ต่ความเชื?อ/ความคดิเหน็สว่นตวักจ็ดัอยูใ่นประเภทนีQ 

•หน้าที @สาธารณะ (public duty) – หน้าที?สาธารณะของผู้ที?ทํางานให้ภาครฐัคือการให้
ความสําคญัอนัดบัต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านีQไม่จํากดัเฉพาะเจา้หน้าที?ของรฐัทั Qง
ระดบัทอ้งถิ?นและระดบัประเทศเทา่นั Qนแต่ยงัรวมถงึคนอื?นๆที?ทาํงานใหภ้าครฐัเชน่ที?ปรกึษาอาสาสมคัร 

•ผลประโยชน์สาธารณะ คอืประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื?องง่ายแต่ในเบืQองต้น
เจา้หน้าที?ภาครฐัสามารถใหค้วามสาํคญัอนัดบัตน้แก่สิ?งนีQโดย 

- ทาํงานตามหน้าที?อยา่งเตม็ที?และมปีระสทิธภิาพ 
- ทาํงานตามหน้าที?ตามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นที?ตนเองมหีรอือาจจะมแีละจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- ใหค้วามสาํคญัอนัดบัตน้แก่ผลประโยชน์สาธารณะมคีวามคาดหวงัวา่เจา้หน้าที? 
ตอ้งจาํกดัขอบเขตที?ประโยชน์สว่นตนจะมามผีลต่อความเป็นกลางในการทาํหน้าที? 
- หลกีเลี?ยงการตดัสนิใจหรอืการทาํหน้าที?ที?มผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
- หลกีเลี?ยงการกระทาํ/กจิกรรมสว่นตนที?อาจทาํใหค้นเหน็วา่ไดป้ระโยชน์จากขอ้มลู 
ภายใน 
- หลกีเลี?ยงการใชต้าํแหน่งหน้าที?หรอืทรพัยากรของหน่วยงานเพื?อประโยชน์สว่นตน 
- ป้องกนัขอ้ครหาวา่ไดร้บัผลประโยชน์ที?ไมส่มควรจากการใชอ้าํนาจหน้าที? 
- ไมใ่ชป้ระโยชน์จากตาํแหน่งหรอืขอ้มลูภายในที?ไดข้ณะอยูใ่นตาํแหน่งขณะที?ไปหา 
ตาํแหน่งงานใหม ่
•ผลประโยชน์ทบัซ้อน (Conflict of Interests) องคก์รสากลคอื Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทบัซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะที?มผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที?ของเจา้หน้าที?ภาครฐัดงันีQ 
 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทบัซอ้นที?เกดิขึQนจรงิ (actual) มคีวามทบัซอ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกดิขึQน 
- ผลประโยชน์ทบัซอ้นที?เหน็ (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นที?คนเหน็ว่าม ี

แต่จรงิๆอาจไมม่กีไ็ดถ้า้จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทนีQอย่างขาดประสทิธภิาพ กอ็าจนํามาซึ?งผลเสยีไม่
น้อยกว่าการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนที?เกดิขึQนจรงิ ขอ้นีQแสดงว่าเจา้หน้าที?ไม่เพยีงแต่จะต้องประพฤตติน
อยา่งมจีรยิธรรมเทา่นั Qนแต่ตอ้งทาํใหค้นอื?นๆรบัรู ้และเหน็ดว้ยวา่ไมไ่ดร้บัประโยชน์เชน่นั Qนจรงิ 



 

- ผลประโยชน์ทบัซ้อนที?เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที?มใีนปัจจุบนัอาจจะทบั
ซอ้นกบัผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 

•หน้าที @ทบัซ้อน (conflict of duty) หรอืผลประโยชน์เบยีดซอ้นกนั (competing 
interests) ม ี๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการที?เจ้าหน้าที?มบีทบาทหน้าที?มากกว่าหนึ?ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที?ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการดา้นระเบยีบวนิัยประจาํหน่วยงานดว้ย ปัญหาจะเกดิเมื?อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที?ทั Qงสองออกจากกนัได ้อาจทําใหท้ํางานไม่มปีระสทิธภิาพหรอืแมก้ระทั ?งเกดิความผดิพลาดหรอื
ผดิกฎหมาย ปกตหิน่วยงานมกัมกีลไกป้องกนัปัญหานีQโดยแยกแยะบทบาทหน้าที?ต่างๆใหช้ดัเจน แต่กย็งัมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ?งในหน่วยงานที?มกีําลงัคนน้อย หรอืมเีจ้าหน้าที?บางคนเท่านั Qนที?สามารถทํางาน
บางอยา่งที?คนอื?นๆทาํไมไ่ด ้คนสว่นใหญ่ไมค่อ่ยหว่งปัญหานีQกนัเพราะดเูหมอืนไมม่เีรื?องผลประโยชน์สว่นตนมา
เกี?ยวขอ้ง 

- ประเภทที?สอง เกิดจากการที?เจ้าหน้าที?มบีทบาทหน้าที?มากกว่าหนึ?งบทบาท และการทํา
บทบาทหน้าที?ในหน่วยงานหนึ?งนั Qนทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที?อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทํา
บทบาทหน้าที?ใหแ้ก่อกีหน่วยงานหนึ?งได ้ผลเสยีคอืถ้านําขอ้มูลมาใชก้อ็าจเกดิการประพฤตมิชิอบหรอืความ
ลําเอยีง/อคตต่ิอคนบางกลุ่ม ควรถอืว่าหน้าที?ทบัซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนดว้ยเพราะว่ามหีลกัการ
จดัการแบบเดยีวกนั นั ?นคอืการตดัสนิใจทําหน้าที?ต้องเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนก็
สามารถนํามาจดัการกบัหน้าที?ทบัซอ้นได ้
 

4หลกัการ ๔ ประการสาํหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพื?อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที?หลกั

เจา้หน้าที?ต้องตดัสนิใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที?
พจิารณาความถูกผดิไปตามเนืQอผา้ ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถงึความเหน็หรอืทศันคตสิ่วน
บุคคลปฏบิตัต่ิอแต่ละบุคคลอยา่งเป็นกลาง ไมม่อีคตลิาํเอยีงดว้ยเรื?องศาสนาอาชพีจุดยนืทางการเมอืงเผา่พนัธุ์
วงศต์ระกลูฯลฯ ทั QงนีQเจา้หน้าที?ไมเ่พยีงปฏบิตัติามกฎหมายเทา่นั Qนแต่ตอ้งมจีรยิธรรมดว้ย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรบัผิด : การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนต้องอาศยั
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจดัการที?โปร่งใส นั ?นคอืเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมคีวามพรอ้มรบัผดิมี
วธิกีารต่างๆเชน่จดทะเบยีนผลประโยชน์โยกยา้ยเจา้หน้าที?จากตาํแหน่งที?เกี?ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นการ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรอืความสมัพนัธ์ที?อาจมผีลต่อการปฏิบตัิหน้าที? ถือเป็นขั Qนตอนแรกของการ
จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นการ ใชก้ระบวนการอย่างเปิดเผยทั ?วหน้าจะทําใหเ้จา้หน้าที?ร่วมมอืและสรา้งความ
เชื?อมั ?นแก่ประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

• ส่งเสริมความรบัผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรอื
จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน จะสะท้อนถึงความยดึหลกัคุณธรรมและความเป็นมอือาชพีของเจ้าหน้าที?และ
องคก์รการจดัการตอ้งอาศยัขอ้มลูนําเขา้จากทุกระดบัในองคก์รฝ่ายบรหิารตอ้งรบัผดิชอบเรื?องการสรา้งระบบ
และนโยบายและเจา้หน้าที?กม็คีวามรบัผดิชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนที?ตนมเีจา้หน้าที?ต้องจดัการกบั
เรื?องสว่นตนเพื?อหลกีเลี?ยงผลประโยชน์ทบัซอ้นมากที?สดุเทา่ที?ทาํได ้และผูบ้รหิารกต็อ้งเป็นแบบอยา่งดว้ย 

• สร้างวฒันธรรมองคก์ร : ผูบ้รหิารตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงินโยบายที?ช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสนิใจในเวลาที?มปีระเดน็ผลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึQน และการสรา้งวฒันธรรมแห่งความซื?อตรงต่อหน้าที?ซึ?ง
ตอ้งอาศยัวธิกีารดงันีQ 

- ใหข้อ้แนะนําและการฝึกอบรมเจา้หน้าที?เพื?อส่งเสรมิความเขา้ใจเกี?ยวกบักฎเกณฑ์และการ
ปฏบิตัริวมถงึการใชก้ฎเกณฑท์ี?มใีนสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 



 

- สง่เสรมิใหม้กีารสื?อสารอยา่งเปิดเผยและมกีารเสวนาแลกเปลี?ยน เพื?อใหเ้จา้หน้าที?สบายใจใน
การเปิดเผยและหารอืเกี?ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในที?ทาํงาน 

- ป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลเกี?ยวกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนที?เจ้าหน้าที?เปิดเผย เพื?อมใิห้มผีู้นําไปใช้
ในทางที?ผดิ 

- ให้เจ้าหน้าที?มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น เพื?อใหรู้ส้กึเป็นเจา้ของและปฏบิตัติามในเวลาเดยีวกนักต็อ้งสรา้งระบบโดยการพฒันาใน
เรื?องต่อไปนีQ 

- มาตรฐานในการสง่เสรมิความซื?อตรงต่อหน้าที?โดยรวมไวใ้นขอ้กาํหนดทางจรยิธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี?ยงและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
- กลไกความพรอ้มรบัผดิทั Qงภายในและภายนอก 
- วธิกีารจดัการ (รวมถงึการลงโทษ) ที?ทําใหเ้จา้หน้าที?ถอืว่าเป็นความรบัผดิชอบของตนเองที?

จะตอ้งทาํตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน 
 

4แนวทางการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
• กรอบการทํางาน เป็นวธิกีารกว้างๆไม่จํากดัอยู่กบัรายละเอียดข้อกฎหมายที?เกี?ยวข้อง

สามารถนําไปพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการตามบรบิทขององค์กรและกฎหมายได้ม ี๖ ขั Qนตอนสําหรบัการ
พฒันาและการปฏบิตัติามนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๑) ระบุวา่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งที?มกัเกดิขึQนในองคก์ร 
๒) พฒันานโยบายที?เหมาะสมรวมถงึกลยทุธก์ารจดัการและแกไ้ขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที?และผู้บรหิารระดบัต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจดัการ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ั ?วถงึในองคก์ร 
๔) ดาํเนินการเป็นแบบอยา่ง 
๕) สื?อสารใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี ผูร้บับรกิาร ผูส้นับสนุนองคก์ร และชุมชนทราบถงึความมุ่งมั ?นใน

การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๖) บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสมํ?าเสมอ 
 
• รายละเอียดแต่ละขั Bนตอน 
๑) การระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน 
- ขั QนตอนแรกนีQคือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที?เสี?ยงต่อการเกิด

ผลประโยชน์ทบัซอ้นและผลประโยชน์ทบัซอ้นที?จะเกดิขึQนไดน้ั Qนมปีระเภทใดบา้ง 
- เป้าหมายสําคญัคอื องค์กรต้องรูว้่าอะไรคอืผลประโยชน์ทบัซ้อนที?เป็นไปได้ เพื?อป้องกนั

ไมใ่หเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นที?เกดิขึQนจรงิและที?เหน็ 
- การมสี่วนร่วมของเจา้หน้าที?มสี่วนสาํคญั เพราะจะทําใหร้ะบุจุดเสี?ยงไดค้รอบคลุมและทําให้

เจา้หน้าที?รูส้กึเป็นเจา้ของและรว่มมอืกบันโยบาย 
- ตวัอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงนิ/เศรษฐกจิ (เช่นหนีQ) ธุรกจิ

ส่วนตวั/ครอบครวัความสมัพนัธ์ส่วนตวั (ครอบครวัชุมชนชาตพินัธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสมัพนัธ์กบัองค์กรอื?น 
(เอน็จโีอสหภาพการคา้พรรคการเมอืงฯลฯ) การทาํงานเสรมิความเป็นอร/ิการแขง่ขนักบัคนอื?น/ กลุม่อื?น 

- ตวัอย่างของจุดเสี?ยงเช่นการปฏสิมัพนัธก์บัภาคเอกชนการทําสญัญาจดัซืQอจดัจา้งการตรวจ
ตราเพื?อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรอือุปกรณ์ในภาคธุรกจิการออกใบอนุญาตการใหบ้รกิารที?



 

อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรบัการลงโทษการให้เงนิ/สิ?งของสนับสนุนช่วยเหลอืผู้
เดอืดรอ้น การตดัสนิขอ้พพิาท ฯลฯ ทั QงนีQ รวมถงึงานที?สาธารณะหรอืสื?อมวลชนใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนนีQต้องพจิารณานิยามและขอ้กําหนดทางกฎหมายที?เกี?ยวขอ้ง
ประกอบดว้ย 

๒) พฒันากลยทุธแ์ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องคป์ระกอบประการหนึ?งในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกค็อื ความตระหนกัของผูบ้รหิาร

และเจา้หน้าที?เกี?ยวกบัวธิกีารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น รวมถงึความรบัผดิชอบของแต่ละคนดงันั Qนกฎเกณฑ์
เกี?ยวกบัการจดัการตอ้งแยกใหช้ดัระหวา่งความรบัผดิชอบขององคก์รและความรบัผดิชอบของสมาชกิในองคก์ร
และยงัตอ้งทาํใหผู้บ้รหิารและเจา้หน้าที?สามารถ 

- รูไ้ด้ว่าเมื?อใดมผีลประโยชน์ทบัซ้อนเกดิขึQนและในแบบใด (แบบเกดิขึQนจรงิแบบที?เหน็หรอื
แบบเป็นไปได)้ 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทกึกลยทุธต่์างๆที?ใชเ้พื?อการจดัการ 
- ตดิตามประสทิธภิาพของกลยทุธท์ี?ใช ้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที @และหวัหน้างานระดบัสงู 
- เพื?อให้การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนมปีระสทิธภิาพ ต้องมกีารให้ความรู้อย่างต่อเนื?อง

ตั Qงแต่เจา้หน้าที?ในองคก์ร เอกชนที?มาทําสญัญา อาสาสมคัรหวัหน้างานระดบัสงู และกรรมการบรหิาร การให้
ความรูจ้ะเริ?มตั Qงแต่การปฐมนิเทศ และมอีย่างต่อเนื?องในระหว่างทํางาน เจา้หน้าที?ทุกคนควรสามารถเขา้ถงึ
นโยบายและขอ้มลูที?จะชว่ยใหพ้วกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น สว่นตวัผูบ้รหิารเองกต็อ้งรู้
วธิจีดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ขั Qนตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทบัซอ้นใดเกดิขึQนบ่อยในองคก์ร อะไรคอืจุดเสี?ยงที?ระบุในนโยบาย รวมถงึความแตกต่างของความ
รบัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายของผูม้ตีําแหน่งหน้าที?ต่างกนั ควรให้เอกสารบรรยายพรอ้มตวัอย่างที?
ชดัเจนสาํหรบัการระบุและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยเน้นตรงที?เป็นจุดเสี?ยงมากๆ เชน่ การตดิต่อ การรว่ม
ทํางานกบัภาคเอกชน การแลกเปลี?ยนบุคลากรกบัภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั Qนตอนและกระจายอํานาจ
ความสมัพนัธก์บัเอน็จโีอ และกจิกรรมทางการเมอืง เป็นตน้ 

- นอกจากการใหค้วามรูแ้ลว้ ความตื?นตวัและเอาใจใสข่องผูบ้รหิาร รวมถงึกลยทุธก์ารจดัการที?
มปีระสทิธภิาพจะมสีว่นอยา่งสาํคญัในการช่วยใหเ้จา้หน้าที?ปฏบิตัติาม การสรา้งความตื?นตวัและความเอาใจใส่
จะชว่ยในการแสวงหาจดุเสี?ยงและพฒันาวธิกีารป้องกนัปัญหาที?จะเกดิขึQนต่อไป 

๔) ดาํเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นที?มปีระสทิธภิาพ จําเป็นตอ้งอาศยัความทุ่มเทของผูท้ี?อยู่ใน

ตําแหน่งระดบับรหิาร ซึ?งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแขง็ขนัสนับสนุนให้
เจา้หน้าที?เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น และใหค้วามช่วยเหลอืแกไ้ข ผูบ้รหิารมคีวามสาํคญัเนื?องจากเจา้หน้าที?
มกัจะคาํนึงถงึสิ?งที?ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจ 

- ผูบ้รหิารต้อง (๑)พจิารณาว่ามขีอ้มูลเพยีงพอ ที?จะชีQว่าหน่วยงานมปัีญหาผลประโยชน์ทบั
ซอ้นหรอืไม ่(๒)ชั ?งนํQาหนกัประโยชน์ขององคก์ร ประโยชน์สว่นบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพจิารณาวา่
อะไรคอืวธิทีี?ดทีี?สุดในการจดัการหรอืแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้น และ (๓)พจิารณาปัจจยัอื?นๆ รวมถงึระดบัและ
ลกัษณะของตาํแหน่งหน้าที?ของเจา้หน้าที?ที?เกี?ยวขอ้ง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๕) สื @อสารกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 



 

- ประเด็นสําคญัคอื ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการรบัรูข้องผู้มสี่วนได้เสยี เนื?องจากไม่ว่าจะ
สามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ดเีพยีงใด ถ้าผูม้สี่วนได้เสยีรบัรูเ้ป็นตรงกนัขา้มผลเสยีที?เกดิขึQนก็
เลวรา้ยไมแ่พก้นั 

- การทํางานกบัองคก์รภายนอกไม่ว่าเป็นเอน็จโีอหรอืภาคธุรกจิ องคก์รตอ้งระบุจุดเสี?ยงของ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนก่อน และพฒันาวธิป้ีองกนั ไม่ว่าเป็นเรื?องขอ้มูลภายใน หรอืโอกาสการใชอ้ํานาจหน้าที?
เพื?อผลประโยชน์ และต้องแจง้แก่องค์กรภายนอกใหท้ราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนและผลที?
ตามมาหากไมป่ฏบิตัติามนโยบาย เช่น ยกเลกิสญัญา หรอืดาํเนินการตามกฎหมายบางองคก์รภาครฐัจะอาศยั
จรยิธรรมธุรกจิเพื?อสื?อสารเกี?ยวกบัหน้าที?และความพรอ้มรบัผดิที?ผูท้าํธุรกจิมกีบัหุน้สว่นและผูท้าํสญัญาดว้ย 

- นอกจากนีQ ควรสื?อสารแบบสองทางกบัองคก์รภายนอก อาจใชว้ธิต่ีางๆ เช่นใหม้สี่วนร่วมใน
การระบุจุดเสี?ยงและร่วมกนัพฒันากลไกป้องกนัแก้ไขปัญหา ขอรบัฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซอ้น รว่มทบทวนและปรบัปรงุกลไกการแสวงหาและแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้นวธิเีหล่านีQจะทาํ
ใหไ้ดน้โยบายที?สอดคลอ้งความคาดหวงัสาธารณะและไดร้บัความร่วมมอืจากผูม้สีว่นไดเ้สยีทั QงนีQในการร่วมกนั
จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีนีQ องค์กรภาครฐัต้องทําใหก้ารตดัสนิใจทุกขั Qนตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๖) การบงัคบัใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งไดร้บัการทบทวนประสทิธภิาพสมํ?าเสมอ โดยสอบถาม

ขอ้มลูจากผูใ้ชร้ะบบ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื?นๆ เพื?อใหร้ะบบใชไ้ดจ้รงิ และตอบสนองต่อสภาพการทาํงาน รวมถงึ
สภาพสงัคม เศรษฐกจิที?เปลี?ยนแปลง อกีทั Qงยงัสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของและความร่วมมอืนอกจากนีQยงัอาจ
เรยีนรูจ้ากองค์กรอื?นๆ การแสวงหาการเรยีนรูเ้ช่นนีQยงัเป็นการสื?อสารว่าองค์กรมคีวามมุ่งมั ?นในการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อนอกีด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี?ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรอืมกีาร
เปลี?ยนแปลงตอ้งสื?อสารใหแ้ก่เจา้หน้าที?ผูป้ฏบิตัใิหเ้ขา้ใจ และปรบัเปลี?ยนการทํางานใหส้อดคลอ้งกนั โดยอาจ
พฒันาระบบสนบัสนุนเพื?อช่วยพฒันาทกัษะและการใหค้าํปรกึษาแก่เจา้หน้าที?การเปิดเผยและรายงานขอ้สงสยั
เกี?ยวกบัการประพฤตมิชิอบและการบรหิารที?บกพรอ่ง/อคตขิองภาครฐั เป็นรากฐานของความถูกตอ้งเป็นธรรม 
(integrity) และการยดึมั ?น ยนืหยดัทาํในสิ?งที?ถกูตอ้ง 

 

• ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผูเ้ปิดเผยเป็นผูท้ี?รายงานขอ้มูลที?เป็นจรงิเกี?ยวกบัพฤตกิรรมที?มชิอบที?รา้ยแรงของเจา้หน้าที?

ภาครฐั ที?กระทําโดยมใิช่เพื?อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผูเ้ปิดเผยการกระทําผดิ
ของเจา้หน้าที? โดยแทนที?จะยกยอ่งชมเชยเจา้หน้าที?ที?เปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ หรอืพฤตกิรรม
อาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ทาํใหส้ญูเสยีความกา้วหน้าในอาชพีและแมแ้ต่สญูเสยีงานหลกั (core) 
ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแห่งความรบัผดิชอบและการแสดงออกซึ?งความพรอ้ม
รบัผดิให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที?เหมาะสม คอื เมื?อเกดิการทําผดิที?รา้ยแรงหรอืเป็นปัญหาความเสี?ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผดิภายในองคก์รหรอืภายนอกองคก์รต่อสาธารณชนเป็นทางเลอืกที?ดทีี?สุด
โดยเฉพาะเมื?อชอ่งทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชก้ารไมไ่ด ้หรอืขาดประสทิธภิาพ 

• ทาํไมการเปิดเผยจึงทาํได้ยาก : 
การศกึษาวจิยัพบว่า แมจ้ะมกีารสนับสนุน มชี่องทาง วธิกีารผลกัดนัเจา้หน้าที?ของรฐัในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผดิ แต่มหีลายองคป์ระกอบที?ทําใหก้ารเปิดเผยการกระทําผดิเป็นเรื?องยาก
สาํหรบัเจา้หน้าที?ปัญหาสาํคญัคอื การขดัแยง้กนัระหวา่งความเที?ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาที?
มต่ีอสว่นรวม และกบัความภกัดต่ีอเพื?อนหรอืองคก์รซึ?งเป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที% ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
• ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผูเ้ปิดเผยเป็นผูท้ี?รายงานขอ้มูลที?เป็นจรงิเกี?ยวกบัพฤตกิรรมที?มชิอบที?รา้ยแรงของเจา้หน้าที?

ภาครฐั ที?กระทําโดยมใิช่เพื?อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผูเ้ปิดเผยการกระทําผดิ
ของเจา้หน้าที? โดยแทนที?จะยกยอ่งชมเชยเจา้หน้าที?ที?เปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ หรอืพฤตกิรรม
อาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ทาํใหส้ญูเสยีความกา้วหน้าในอาชพีและแมแ้ต่สญูเสยีงาน 

หลกั (core) ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแห่งความรบัผดิชอบและ
การแสดงออกซึ?งความพรอ้มรบัผดิใหแ้ก่สาธารณชน การเปิดเผยที?เหมาะสม คอื เมื?อเกดิการทําผดิที?รา้ยแรง
หรือเป็นปัญหาความเสี?ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลอืกที?ดทีี?สุด โดยเฉพาะเมื?อช่องทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชก้ารไม่ได้
หรอืขาดประสทิธภิาพ 

• ทาํไมการเปิดเผยจึงทาํได้ยาก : 
การศกึษาวจิยัพบว่า แม้จะมกีารสนับสนุนมชี่องทางวธิกีารผลกัดนัเจ้าหน้าที?ของรฐัในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผดิ แต่มหีลายองคป์ระกอบที?ทําใหก้ารเปิดเผยการกระทําผดิเป็นเรื?องยาก
สาํหรบัเจา้หน้าที?ปัญหาสาํคญัคอื การขดัแยง้กนัระหวา่งความเที?ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาที?
มต่ีอสว่นรวม และกบัความภกัดต่ีอเพื?อนหรอืองคก์รซึ?งเป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

การยดึมั ?นในสิ?งถกูตอ้งและเป็นธรรม ความเที?ยงตรงสว่นบุคคลเป็นคา่นิยมที?เป็นหลกัคณุธรรม
ในมาตรฐานทางจรยิธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกนัขา้มความจงรกัภกัดเีป็นสญัญาที?มต่ีอกลุ่มคน



 

และสงัคมที?ใหค้วามสาํคญัวา่ บุคคลจะผดิสญัญาหรอืทรยศต่อเพื?อนไมไ่ดใ้นยามจาํเป็นปัจจยัสาํคญัอกีประการ
ที?ทําใหบุ้คคลไม่กลา้รายงานการกระทําผดิคอื ขอ้มูลที?เปิดเผยและผูเ้ปิดเผยจะต้องเป็นขอ้มูลที?เป็นความลบั
ได้รบัการปกป้อง แต่ในทางปฏิบตัิผู้เปิดเผยขอ้มูลการกระทําผดิมกัได้รบัการปฏิบตัิในทางตรงกนัขา้มการ
ตดัสนิใจที?จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื?องพืQนฐานงา่ยๆ หลกัคอืจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งโปรง่ใส มกีารเปิดเผยการกระทาํ
ผดิพรอ้มทั Qงการปกป้องขอ้มลูที?รายงานใหเ้กดิความเชื?อมั ?นและไวว้างใจได ้

• ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผูเ้ปิดเผยเป็นผูท้ี?รายงานขอ้มูลที?เป็นจรงิเกี?ยวกบัพฤตกิรรมที?มชิอบที?รา้ยแรงของเจา้หน้าที?

ภาครฐั ที?กระทําโดยมใิช่เพื?อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผูเ้ปิดเผยการกระทําผดิ
ของเจา้หน้าที? โดยแทนที?จะยกยอ่งชมเชยเจา้หน้าที?ที?เปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ หรอืพฤตกิรรม
อาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ทาํใหส้ญูเสยีความกา้วหน้าในอาชพีและแมแ้ต่สญูเสยีงานหลกั (core) 
ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแห่งความรบัผดิชอบและการแสดงออกซึ?งความพรอ้ม
รบัผดิให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที?เหมาะสมคอืเมื?อเกิดการทําผดิที?ร้ายแรงหรอืเป็นปัญหาความเสี?ยง
สาธารณะการรายงานการกระทําผดิภายในองค์กรหรอืภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลอืกที?ดทีี?สุด
โดยเฉพาะเมื?อชอ่งทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชก้ารไมไ่ดห้รอืขาดประสทิธภิาพ 

• ทาํไมการเปิดเผยจึงทาํได้ยาก : 
การศกึษาวจิยัพบว่า แมจ้ะมกีารสนับสนุน มชี่องทาง วธิกีารผลกัดนัเจา้หน้าที?ของรฐัในการ

สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผดิ แต่มหีลายองคป์ระกอบที?ทําใหก้ารเปิดเผยการกระทําผดิเป็นเรื?องยาก
สาํหรบัเจา้หน้าที?ปัญหาสาํคญัคอื การขดัแยง้กนัระหวา่งความเที?ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาที?
มต่ีอสว่นรวม และกบัความภกัดต่ีอเพื?อนหรอืองคก์รซึ?งเป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

• การส่งสาสน์ขององคก์ร : 
องคก์รจะต้องขบัเคลื?อน/ผลกัดนัใหเ้จา้หน้าที?ของรฐัเปิดเผยพฤตกิรรมที?ผดิจรยิธรรมและคด

โกงว่า เป็นสิ?งที?ภาครฐัตอ้งการและขอ้มลูของผูเ้ปิดเผยจะตอ้งไดร้บัความเชื?อมั ?นว่าถูกปกปิด ตอ้งมคีาํแนะนํา
แก่เจา้หน้าที?ว่าจะบรหิารขา่วสารขอ้มลูอย่างไร และจะจดัการอย่างไร เมื?อเผชญิกบักรณีเกี?ยวกบัจรยิธรรมที?มี
แนวโน้มจะทาํใหเ้กดิการกระทาํผดิ 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผดิมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจรยิธรรมรวมทั Qง

นโยบายขององคก์ร ในมาตรฐานทางจรยิธรรมจะกําหนดพฤตกิรรมที?เป็นมาตรฐานและขอ้แนะนําพฤตกิรรมที?
ยอมรบัใหป้ฏบิตัแิละไมย่อมรบัใหป้ฏบิตั ิรวมทั Qงตอ้งมกีารรายงานการกระทาํที?เบี?ยงเบนจากมาตรฐานดว้ย 

การเปิดเผยการกระทาํผดิเพื?อป้องกนัการละเมดิหลกัคณุธรรม ตอ้งมกีลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที?เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั Qนต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ดาํเนินการอยา่งไร และองคก์รตอ้งแน่ใจวา่การเปิดเผยจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองพยานอยา่งเตม็ที? 

• องคก์รควรจะทาํอย่างไร : 
วธิทีี?ดทีี?สุด หน่วยงานต้องมนีโยบายที?ชดัเจนเกี?ยวกบัการเปิดเผยการกระทําผดิจดัช่องทาง

อาํนวยความสะดวก สนบัสนุน และคุม้ครองผูเ้ปิดเผยการกระทาํผดิ รวมทั Qงคนอื?นๆที?จะไดร้บัผลกระทบ 
วตัถุประสงคข์องการปกป้องผูเ้ปิดเผยการกระทาํผดิและการคุม้ครองพยานคอื 
- สนบัสนุนใหบุ้คคลเปิดเผยการกระทาํผดิ 
- เพื?อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยจะไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 
- เพื?อใหแ้น่ใจวา่จะตอ้งมกีารปกป้องคุม้ครองพยานที?เหมาะสมในทุกกรณ ี



 

ปกตกิารรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤตมิชิอบ จะใชก้ารรายงานตามกระบวนการทางการ
บรหิารซึ?งเป็นช่องทางปกต ิโดยสามารถรายงานใหก้บักลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หวัหน้า ผูอ้ํานวยการเจา้หน้าที?
ผูร้บัผดิชอบ(เช่นกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรม) ผูบ้รหิารระดบัสูง คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืองคก์รจรยิธรรม
ภายนอก การรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤตมิชิอบนั Qน ขอ้มลูที?เปิดเผย ควรประกอบดว้ย 

- การประพฤตมิชิอบในหน้าที?ของเจา้หน้าที? 
- การบรหิารที?เป็นอคต ิหรอื (ลม้เหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรอืการบรกิารที?ไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสยีเงนิของ

แผน่ดนิ 
- การกระทําที?เป็นเหตุใหเ้ป็นอนัตรายต่ออนามยัสาธารณะ ความปลอดภยั หรอือนัตรายต่อ

สิ?งแวดลอ้ม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการรอ้งทุกขห์รอืรอ้งเรยีน เช่น ในกรณีการขู่

คุกคามหรอืการดูหมิ?นเหยียดหยามกันในที?ทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใชอ้ยา่งชดัเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คอื บุคคลจะทราบวา่เมื?อมคีวามจาํเป็นตอ้งรายงาน/เปิดเผยจะตอ้ง
ทําอย่างไร เพื?อใหแ้น่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชงิรุกตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระทาํผดิในกรอบของหน่วยงานในทางปฏบิตั ิตวัอยา่งเช่น ทุกคนจะตอ้งรบัรูโ้ดยทนัท ี(อยา่งเป็น
สัญชาติญาณ) ว่าเมื?อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย และผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืคณะกรรมการจรยิธรรมขององคก์ร 

การเปิดเผยการกระทําผดิเป็นสิ?งสําคญั และผู้รบัรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ?งที?หน่วยงานจะสนบัสนุนและคุม้ครอง 

เจา้หน้าที?ของรฐัสามารถเปิดเผยการกระทาํผดิใน ๔ กลุม่คอื 
๑) การประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที?ตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบรกิารที?ผดิพลาดโดยกระทบกบัผลประโยชน์ของผูอ้ื?น 
๓) การละเวน้การปฏบิตัหิน้าที?หรอืบรหิารโดยมชิอบโดยเจา้หน้าที?ของรฐั องคก์รของรฐั หรอื 

ผูร้บัจา้งจากรฐัเป็นผลใหง้บประมาณถกูใชส้ญูเปลา่ 
๔) การกระทาํของบุคคลเป็นผลใหเ้กดิอนัตรายต่อสขุภาพ ความปลอดภยักบัสาธารณะหรอื 

กระทบต่อสิ?งแวดลอ้ม 
การเปิดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รบัการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สื?อมวลชนการเปิดเผยที?ก่อใหเ้กดิคาํถามต่อความเป็นธรรมของรฐับาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรอื
การเปิดเผยเพื?อหลกีเลี?ยงการถกูลงโทษทางวนิยั 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะตอ้งครอบคลุม : 
- เนืQอหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะทาํไดท้ี?ไหน เมื?อไร และอยา่งไร 
- ใครบา้งที?จะเป็นผูเ้ปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื?องมอืทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนบัสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบรหิารและความรบัผดิชอบ 

• การให้ความสาํคญักบัการรายงานและวิธีการรายงานที%ยืดหยุ่น 



 

มาตรฐานทางจรยิธรรมตอ้งกาํหนดใหเ้จา้หน้าที?ทุกคนเปิดเผยขอ้สงสยัเกี?ยวกบัการคดโกงหรอื
การใหบ้รกิารที?ไมเ่ป็นธรรมการจดัการเกี?ยวกบัการรายงานควรยดืหยุน่ เชน่ การรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาหรอื
เจ้าหน้าที?ผู้รบัผิดชอบ หรอืคณะกรรมการจรยิธรรม ที?สามารถไปพบปะหรอืรายงานได้นอกสถานที? หรอื
รายงานต่อองคก์รอสิระ เชน่ ปปช. ปปท. ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

• การผลกัดนัให้เป็นรปูธรรมในทางปฏิบติั 
หน่วยงานตอ้งรบัผดิชอบในทางปฏบิตัใิหก้ารเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะไดร้บัการคุม้ครอง

อยา่งเชื?อมั ?นไดแ้ละขอ้มลูบุคคลตอ้งเกบ็เป็นความลบั ปกตหิน่วยงานตอ้งพฒันานโยบาย/กระบวนการในการให้
คาํแนะนําต่อผูบ้รหิารใหต้ระหนกัในความสาํคญั สนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองพยาน และควรมกีารอบรมพเิศษ
แก่หวัหน้าและผูบ้งัคบับญัชา 

• เบืBองหลงัความสาํเรจ็ 
ประสทิธภิาพในการเปิดเผยการกระทําผดิที?ดทีี?สุดคอื วฒันธรรมการยดึถอืความถูกต้องของ

องค์กร องค์กรที?มพีฤตกิรรมจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ รวมทั Qงใหค้วามสําคญักบัการป้องกนัปราบปราม
การประพฤตมิชิอบที?ชดัเจน จะทําใหเ้กดิบรรยากาศจรยิธรรมเชงิบวก วฒันธรรมเกดิจากการเสรมิสรา้งการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผูนํ้าต่อความสาํคญัในการเปิดเผยการกระทาํผดิของ
เจา้หน้าที? และผลกัดนัการเปิดเผยอยา่งแขง็แกรง่ 
 การปกป้องสทิธขิองบุคคลใดๆ ที?เกี?ยวขอ้งกบัการเปิดเผยเป็นเรื?องที?สาํคญัมากหน่วยงาน
จะตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดว้า่จะใหก้ารดแูลอยา่งเหมาะสม มกีารบรหิารกระบวนการอยา่งเทา่เทยีมซึ?งจะทาํใหเ้จา้หน้าที?
เกดิความเชื?อมั ?นและพฒันาความรบัผดิชอบในการรายงาน 

• ดชันีวดัความสาํเรจ็ พจิารณาไดจ้าก 
- มเีจา้หน้าที?ผูร้บัผดิชอบโดยตรงหรอืมเีครอืขา่ยสนบัสนุน 
- มโีปรแกรมเฉพาะสาํหรบัการสนบัสนุนภายในองคก์รและการปกป้องคุม้ครอง 
- ใหก้ารฝึกอบรมการตรวจสอบสบืสวนแก่เจา้หน้าที?ผูร้บัผดิชอบ 
- การใหค้าํปรกึษาแนะนําหรอืการสนบัสนุนทางจติใจ/อารมณ์แก่ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์ 

สาธารณะ 
- มเีครอืขา่ยสนบัสนุนอยา่งไมเ่ป็นทางการผา่นการพบปะ สนทนากบัผูเ้ปิดเผยคนอื?นๆ 

และหวัหน้าสายงาน 

•บทบาทสาํคญัของการบริหาร 
ผูบ้รหิารระดบัลา่งมบีทบาทสาํคญัต่อกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รบัขอ้มูลและจดัการกบัการรอ้งเรยีนที?เกี?ยวขอ้งกบัผลการตรวจสอบ และ
รบัผดิชอบโดยตรงต่อผลที?จะเกดิต่อทมีงาน บทบาทสําคญัที?สุดที?ไดจ้ากการวจิยั คอืการปรบัเปลี?ยนทศันคติ
ของขา้ราชการต่อการรายงาน 

สมัพนัธภาพระหว่างเจา้หน้าที? หลงัจากรายงานการกระทําผดิและภาวะผูนํ้าเป็นเรื?องสําคญั
มากในการสรา้งบรรยากาศในที?ทาํงาน ผูบ้รหิารจะตอ้งสามารถคาดการณ์การตอบสนองของขา้ราชการและผล
ที?เกดิขึQนจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผูอ้ํานวยการและเจา้หน้าที?ตอ้งไม่คุกคามหรอืทาํใหผู้เ้ปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื?อ เจา้หน้าที?ผูร้บัผดิชอบต้องปกป้องและรกัษาความเชื?อมั ?นใหแ้ก่บุคคลที?เปิดเผย หรอืผูต้้องสงสยัในการ
เปิดเผย ให้ความเชื?อมั ?นว่าขอ้มูลที?ได้จะเป็นความลบัซึ?งเป็นปัจจยัที?สําคญัต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ?งที?
เปิดเผยบางสว่นหรอืทั Qงหมดรั ?วไหลออกไปเป็นสิ?งสาํคญัที?ตอ้งเขา้ไปจดัการโดยเรว็ เพื?อลดปฏกิริยิาทางลบและ
ป้องกนัผูต่้อตา้นเทา่ที?จะทาํได ้



 

บทบาทอื?นๆคอื 
- ลดความเครยีดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางที?เหมาะสมแก่ผูเ้ปิดเผย 
- ปรบักลยทุธก์ารบรหิารความเสี?ยงเพื?อจดัการกบัสิ?งที?จะเกดิจากการเปิดเผย 
- พฒันาโครงสรา้งผูนํ้าแก่ลกูน้องที?ทาํงาน ขณะมกีารตรวจสอบ 
- ทาํงานอยา่งใกลช้ดิรว่มกบัเจา้หน้าที?ที?รบัผดิชอบหรอืกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรมเพื?อใหแ้น่ใจ

วา่ไดร้บัการสนบัสนุนและป้องกนัพยานที?ด ี
- ปกป้องขอ้มลูที?เกี?ยวขอ้งกบัการเปิดเผยที?เป็นหลกัฐาน 
- ใหเ้วลาและขอ้มลูที?ยอ้นกลบัต่อทุกฝ่ายที?เกี?ยวขอ้ง 
ผูบ้รหิารจะตอ้งสามารถจดัการกบับุคคลที?ต่อตา้นการเปิดเผย และเจา้หน้าที?โดยใหค้าํปรกึษา

แนะนําลูกน้องไม่ให้ทําผิดและตื?นตวัต่อการรบัรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจรติที?อาจเกิดขึQน และ
ตรวจสอบขอ้มูลอย่างระมดัระวงั ต้องแสดงบทบาทอย่างยุตธิรรม เป็นกลาง ไม่เขา้ไปมสี่วนได้ส่วนเสยีและ
ตรงไปตรงมาไมว่า่จะยากเพยีงไร 

ผูบ้รหิารตอ้งทาํใหผู้เ้ปิดเผยมั ?นใจตั Qงแต่แรกในขณะรายงานวา่จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่ง 
เป็นความลบั เชื?อมั ?นในกระบวนการเปิดเผยและผลที?เกดิจากการเปิดเผยขอ้มลูที?ไดร้บัจากผูเ้ปิดเผยจะตอ้งเป็น
เอกสารที?สมบรูณ์ หากมกีารรายงานดว้ยวาจาจะตอ้งสรปุรายละเอยีดเป็นเอกสารผูบ้รหิารจะตอ้งระงบัไมใ่หก้าร
กระทาํใดๆ ของตนเขา้ไปกา้วก่าย มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบ หรอืทาํใหผู้อ้ื?นรบัรูไ้ดว้า่ทาํเพื?อประโยชน์สว่นตน
หรอืทาํใหร้บัรูไ้ดว้า่ มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบ 

• การพฒันาการตระหนักรู้และทกัษะการสนับสนุน 
จดัโปรแกรมการพฒันาขา้ราชการ เพื?อใหต้ระหนักในความสําคญัและผลกัดนัใหเ้กดิทศันคติ

ทางบวกต่อการเปิดเผยขอ้มลู โดยอธบิายว่า ทาํไม ตอ้งเปิดเผย และ อะไร จะเกดิขึQนเมื?อขา้ราชการเปิดเผย
การกระทาํผดิ จดัใหม้กีารฝึกอบรม/พฒันา การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม (ethical decision making) แก่ขา้ราชการ 
หรอืเมื?อขา้ราชการไดเ้ลื?อนตําแหน่งเป็นหวัหน้า/ผูบ้รหิาร รวมทั Qงตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะในการรบั
ขอ้รอ้งเรยีน การรายงานการเปิดเผย และจดัการกบัการเปิดเผยขอ้มลูรวมทั Qงทกัษะในการสนบัสนุนและปกป้อง
คุม้ครองพยาน 

• เป้าหมายเพื%อการบริหารจดัการที%ดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสรา้งกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มลูมนีโยบายและ

กระบวนการเพื?อลดกฎเกณฑ์ที?มากเกนิไป และส่งเสรมิให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานขอ้สงสยัเกี?ยวกบัการ
บรหิารที?ไมเ่ป็นธรรมหรอืการคดโกงและการทุจรติ 

- จดักลไกสนบัสนุน (robust support) เพื?อลดการรายงานและการรบัรูท้ี?ผดิพลาดใหค้าํปรกึษา
การเปิดเผยพฤตกิรรมการกระทาํผดิที?เหมาะสม และปกป้องการต่อตา้นที?จะมต่ีอผูเ้ปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรอืเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาตแิละขนาดขององคก์ร 

- นโยบาย โครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ ตอ้งไดร้บัทราบโดยทั ?วกนั 
- มหีลกัสตูรการฝึกอบรมเพื?อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะจะไดร้บัการปฏบิตัอิย่าง

เหมาะสมกบัผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการทั ?วไป เพื?อใหป้ฏบิตัหิน้าที?เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที% ๓ 
การให้ - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 

 
การให้ - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 

หลกัการและแนวคดินีQสามารถประยกุตใ์ชป้ระกอบการดาํเนินการตามนโยบายการใหแ้ละรบั 
ของขวญัและผลประโยชน์ของขา้ราชการพลเรอืนและเจา้หน้าที?ภาครฐั ในประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรอืน 
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการตามพระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืนพ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิเรื?องหลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิหรอื
ประโยชน์อื?นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที?ของรฐั พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เนื?องจากความเชื?อถอืไวว้างใจของประชาชนต่อการปฏบิตังิานของขา้ราชการและเจา้หน้าที?

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที% โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที?ภาครฐัคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน์ที?ทําให้มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการกระทําหน้าที?ถอืว่าเป็นการประพฤตมิชิอบ ย่อมทําลายความเชื?อถอืไวว้างใจ



 

ของประชาชนกระทบต่อความถูกตอ้งชอบธรรมที?องคก์รภาครฐัยดึถอืในการบรหิารราชการรวมทั Qงกระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

•อะไรคือของขวญัและประโยชน์อื%นใดที%ใช้ในความหมายนีB  
4ของขวญัและประโยชน์อื?นใด หมายถึง สิ?งใดๆ หรอืบรกิารใดๆ (เงนิ ทรพัย์สนิ สิ?งของ

บรกิารหรอือื?นๆที?มมีลูค่า) ที?ขา้ราชการและเจา้หน้าที?ภาครฐัใหแ้ละหรอืไดร้บัที?นอกเหนือจากเงนิเดอืน รายได้
และผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกต ิ

4ของขวญัและผลประโยชน์อื?นใด สามารถตคีา่ตรีาคาเป็นเงนิ หรอือาจไมส่ามารถตคีา่ตรีาคา
ได ้

4ของขวญัที?สามารถคดิราคาได ้(Tangible gifts) หมายรวมถงึสนิคา้บรโิภคความบนัเทงิการ
ตอ้นรบัใหท้ี?พกัการเดนิทางอุปกรณ์เครื?องใชเ้ช่นตวัอยา่งสนิคา้บตัรของขวญัเครื?องใชส้ว่นตวับตัรกํานลับตัรลด
ราคาสนิคา้หรอืบรกิารและเงนิเป็นตน้ 

4ของขวญัและประโยชน์อื?นใดที?คดิเป็นราคาไม่ได ้(Intangible gifts and benefits)หมายถงึ
สิ?งใดๆหรอืบรกิารใดๆที?ไม่สามารถคดิเป็นราคาที?จะซืQอขายได้อาทเิช่นการให้บรกิารส่วนตวัการปฏบิตัดิ้วย
ความชอบส่วนตนการเขา้ถงึประโยชน์หรอืการสญัญาว่าจะใหห้รอืการสญัญาว่าจะไดร้บัประโยชน์มากกว่าคน
อื?นๆ 

รายละเอยีดต่อจากนี>เป็นขอ้เสนอแนะในการพจิารณาเกี +ยวกบัการให-้รบัของขวญัและหรอื 
ผลประโยชน์อื +นใดในทางปฏบิตั ิ

• เราจะจดัการอย่างไร 
การจะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ม ี๓ คาํถาม ที?ใชใ้นการตดัสนิใจว่าจะรบัหรอืไม่

รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์คอื 
๑) เราควรรบัหรอืไม ่
๒) เราควรรายงานการรบัหรอืไม ่
๓) เราสามารถเกบ็ไวเ้ป็นของตนเองไดห้รอืไม ่
 

๑. เราควรรบัหรือไม่ 
ตามหลกัการทางจรยิธรรมแมว้่าเราจะไม่ควรรบั แต่มหีลายโอกาสที?เราไม่สามารถปฏเิสธไดห้รอืเป็น

การรบัในโอกาสที?เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมหรอืใหก้นัตามมารยาทที?ปฏบิตักินัในสงัคม 
อยา่งไรกต็ามมหีลายโอกาสที?ไมเ่ป็นการเหมาะสมอยา่งยิ?งที?จะรบั 

๑) ถ้าเป็นการใหเ้งนิ ท่านจะต้องปฏเิสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรบัเงนิสดหรอืสิ?งใดๆที?
สามารถเปลี?ยนกลบัมาเป็นเงนิ เช่น ลอ็ตเตอรี? หุน้ พนัธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมและอาจเขา้ขา่ย
การรบัสนิบน 

4การถกูเสนอสิ?งใดๆนอกเหนือจากเงนินั Qนสิ?งที?ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจคอื 
- ทาํไมเขาจงึเสนอให ้เชน่ ใหแ้ทนคาํขอบคณุการเสนอใหม้ผีลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัติน

หรอืไม ่
- ความประทบัใจของทา่นต่อของขวญัและหรอืผลประโยชน์ที +จะสง่ผลต่อการทาํงานในอนาคต 
4ถา้ท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี?ยง อ่อนไหว หรอือยู่ในขา่ยที?ตอ้งไดร้บัความไวว้างใจเป็นพเิศษ

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจดัซืQอจดัจา้ง การออกใบอนุญาตหรอืการอนุมตั/ิ
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและหลกัจรยิธรรมเรื?องนีQ มากกวา่บุคคลกลุม่อื?น 

๒) การรบัก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวมหรอืไม ่หากการ 
รบัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะ แลว้ผลประโยชน์สว่นตน 



 

ที?ไดร้บักลายเป็นมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัหิน้าที?ราชการ หรอืก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัต่อสาธารณชนวา่เป็นการ 
ประพฤตโิดยมชิอบ 
 
 
 
 
 

การขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการประพฤตมิชิอบ 
และการทุจรติคอรร์ปัชั ?น ในแต่ละส่วนราชการควรกาํหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที @อยู่ในกลุ่มปฏิบติัหน้าที @ที @เสี @ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาํหนดนโยบาย
ด้านนีe อย่างเคร่งครดัมากกว่าหน่วยงานอื @นๆ 

หลกัการการปฏบิตังิานในภาครฐัอยู่บนพืQนฐานที?ว่า “การกระทําและการตดัสนิใจใดๆจะต้อง
กระทาํดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากการมสีว่นไดส้ว่นเสยีในการใหบ้รกิาร และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสงัคมไทยโดยรวม” 

ดังนั Qน องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวญัหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ใหก้บัองคก์รของตนหรอืตนเอง เหนือองคก์รหรอืบุคคลอื?น ทําใหเ้กดิความสั ?นคลอนความเชื?อถอื
ไวว้างใจที?ประชาสงัคมมต่ีอภาครฐั และทําใหเ้กดิความไม่เป็นธรรมในสงัคมประการสาํคญั สมาชกิทั Qงหมดใน
สงัคมตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ขา้ราชการและเจา้หน้าที?ภาครฐัมพีนัธะ
ผกูพนัที?จะตอ้งปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปร่งใส ความพรอ้ม
รบัผดิชอบ และแสดงพฤตกิรรมที?ถกูตอ้ง เที?ยงธรรม ตลอดเวลาที?มอีาชพีรบัขา้ราชการ 

 
 

๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 

การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ตดัสนิจากหลกัการต่อไปนีQ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที?เกี?ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ รวมทั Qงนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรบั
ของขวญัหรอืประโยชน์จากคู่สญัญา/องคก์รหรอืบุคคลที?กําลงัจะมาทาํการคา้ การสญัญาว่าจะให-้รบักบัองคก์ร
หรอืบุคคลที?จะขอทาํใบอนุญาตหรอืรบัการตรวจสอบดา้นต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนีQให้เคร่งครดัและมกีระบวนการที?ช่วยให้ขา้ราชการและ
เจา้หน้าที?ภาครฐัสามารถจดัการเรื?องนีQไดอ้ยา่งเหมาะสม การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ
ตอ้งมกีารลงทะเบยีนรบัอยา่งเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที?ของท่านในองค์กร : ถ้าขา้ราชการนั Qนๆ ทํางานในขอบข่ายที?อ่อนไหวและ
ตอ้งการความเชื?อถอืไวว้างใจเป็นพเิศษ และหรอืกลุม่ที?เกี?ยวกบัการไดป้ระโยชน์หรอืเสยีประโยชน์ทั Qงจากระดบั
องคก์ร และระดบับุคคล อาทเิชน่ งานตรวจสอบ งานจดัซืQอจดัจา้ง การใหใ้บอนุญาต/ยดึใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจที?สดุวา่ตวัทา่นและองคก์รมคีวามเที?ยงธรรมและจะไมถ่กูตั Qงขอ้สงสยั แมว้า่ 

หน่วยงานของทา่นมไิดก้าํหนดนโยบายเกี?ยวกบัการหา้มรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆและ
มไิดก้าํหนดใหร้ายงานการรบัของขวญัและผลประโยชน์ ทา่นควรดาํรงความถกูตอ้งดว้ยการรายงานหรอืปฏเิสธ
ที?จะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์นั Qนๆ 

หลกัการการกําหนดว่าของขวญัและผลประโยชน์อื?นใดควรตอ้งรายงานหรอืไม ่ควรจะตอ้งให้
องคก์รเกบ็รกัษาไวห้รอืไม ่หรอืควรตกเป็นของขา้ราชการ ใหเ้ทยีบกบัคา่ตามราคาตลาดโดยตอ้งมคีา่น้อยกวา่

ไมว่า่ของขวญัและหรอืผลประโยชน์นั Qนจะมคีา่

เพยีง 

เลก็น้อยกไ็มค่วรรบั  เพราะก่อใหเ้กดิความรูส้กึ

ผกูพนัหรอืพนัธะกบัผูใ้ห ้ และอาจก่อใหเ้กดิความ

เสื?อมศรทัธาต่อประชาชน 



 

๓,๐๐๐ บาท ทั QงนีQ  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื?อง
หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื?นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที?ของรฐั พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบติั 
4ของขวญัทั Qงหมดที?มีค่าทางวฒันธรรมหรือประวตัิศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื?องประดบัโบราณ ฯลฯ แมจ้ะมขีนาดเลก็หรอืเป็นเรื?องเลก็น้อย ของขวญันั Qนๆ ยอ่มเป็นทรพัยส์นิขององคก์ร
ไมว่า่จะมคีา่ราคาเทา่ใด 

4ของขวญัหรอืผลประโยชน์ที?ไดร้บัเมื?อเทยีบกบัราคาตลาด มคี่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ตอ้งรายงานและอาจเกบ็เป็นของตนเองได ้

4ของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆเมื?อเทยีบกบัราคาตลาดมคี่าเกนิ ๓,๐๐๐ บาท ตอ้งรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบยีนไว ้

4ถ้าของขวญัหรอืผลประโยชน์ที?มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจา้หน้าที?มคีวามจาํเป็นตอ้งรบัใหอ้งคก์รโดยหวัหน้าส่วนราชการตดัสนิว่า สมควรใหข้า้ราชการหรอืเจา้หน้าที?
ของรฐัคนนั Qนๆรบัทรพัยส์นิดงักลา่วหรอืไม ่

4ถ้าของขวญัหรอืผลประโยชน์ที?มคี่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรพัยส์นิขององคก์ร เพื?อใชป้ระโยชน์สาธารณะและหรอืตามความเหมาะสม องคก์รอาจพจิารณาอนุญาตให้
ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที?ของรฐัผูน้ั Qนเกบ็รกัษาของไวเ้ป็นกรณีไป เช่น ของขวญัในการยา้ยหน่วยงานในขณะ
ดาํรงตาํแหน่งเดมิ ของขวญัในโอกาสเกษยีณอายรุาชการหรอืลาออกจากงานของขวญัหรอืผลประโยชน์ที?เพื?อน
รว่มงานใหเ้มื?อเจบ็ป่วยฯลฯ 

4ถา้ในปีงบประมาณใดๆคณุคา่รวมของขวญัและหรอืผลประโยชน์ที?ไดร้บัจากผูใ้หค้นเดยีวกนั
กลุม่เดยีวกนัหรอืผูใ้หม้คีวามสมัพนัธก์นัหลายๆครั Qง เมื?อรวมกนัทั Qงปีมคีา่มากกวา่ ๓,๐๐๐ บาท 
ตอ้งรายงานของขวญัหรอืผลประโยชน์แต่ละอยา่งที?ไดร้บั 

4ถา้ในปีงบประมาณใดๆไดข้องขวญัและหรอืผลประโยชน์จากผูร้บับรกิาร แมจ้ะต่างคนต่าง
กลุม่เพื?อเป็นการขอบคณุในการใหบ้รกิารที?ด ีแต่เมื?อรวมกนัแลว้มคีา่มากกวา่สามพนับาทตอ้งรายงานของขวญั
หรอืผลประโยชน์แต่ละอยา่งนั Qน 

4ของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที?ไดร้บัเพื?อเป็นการขอบคุณจากผูร้บับรกิาร(ประชาชน
องคก์รเอกชน) ที?ไดอ้ยา่งสมํ?าเสมอบ่อยครั Qงอาจทาํใหเ้กดิขอ้สงสยัจากประชาชนวา่มอีทิธพิลบดิเบอืนก่อใหเ้กดิ
อคตใินการใหบ้รกิารของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที?ภาครฐั หรอือาจก่อใหเ้กดิความรูส้กึชอบและคาดหวงัว่าจะ
ไดร้บัของขวญัและหรอืผลประโยชน์เมื?อมผีูม้ารบับรกิารควรปฏเิสธการรบั 

4เงนิสดหรอืสิ?งใดๆที?สามารถเปลี?ยนเป็นเงนิได ้(ตวัอย่างเช่น หุน้ พนัธบตัร ลอ็ตเตอรี?) ตอ้ง
ปฏเิสธไมร่บัไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ)  
 

๓. เราจะเกบ็รกัษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกตสิามารถเกบ็รกัษาไวเ้องหากมคีา่ไมเ่กนิ ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมรีาคาทางการตลาดระหวา่ง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สว่นราชการตอ้งพจิารณาตดัสนิ

วา่ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที?ภาครฐันั Qนๆจะเกบ็ไวเ้องไดห้รอืไม ่
๓) หากราคามากกวา่ ๑๕,๐๐๐ บาท จะตอ้งใหเ้ป็นทรพัยส์นิของสว่นราชการและสว่นราชการ

พจิารณาตดัสนิวา่จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนีBมีโทษอย่างไร 



 

การฝ่าฝืนนโยบายวา่ดว้ยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นั Qน และพรอ้มฝ่าฝืนการปฏบิตัติามประมวล
จรยิธรรมอาจถกูลงโทษตกัเตอืน ตดัเงนิเดอืน จนกระทั ?งถงึไลอ่อก ขึQนกบัความรา้ยแรงของการฝ่าฝืน 

นอกจากนั Qนหากการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นั Qนๆ เขา้ขา่ยการรบัสนิบน ฉ้อฉล 
ทุจรติ และสามารถพสิจูน์ไดว้า่ ขา้ราชการและหรอืเจา้หน้าที?ภาครฐันั Qนๆรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ซึ?ง 
มผีลต่อความเป็นธรรมก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ผูใ้หโ้ดยมชิอบ หากถกูตดัสนิวา่ผดิจรงิผูม้สีว่นเกี?ยวขอ้ง 
ทุกคนอาจมสีว่นรว่มในการรบัโทษทางอาญาดว้ย 

• การรบัของขวญัและผลประโยชน์: กญุแจแห่งความเสี%ยง 
การรบัของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุใหส้าธารณชนรบัรูว้า่มกีารปฏบิตัอิยา่งมอีคตมิี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที?ราชการ ก่อใหเ้กดิการทําลายความเชื?อถอืศรทัธาของประชาชนต่อ
ภาครฐัและต่อขา้ราชการ 
 

กุญแจแหง่ความเสี?ยง ๒ ประการที?สาํคญัคอื 
๑. ความพยายามที?จะหลบเลี?ยงกฎเกณฑ์ โดยตคี่าราคาของขวญัและหรอืผลประโยชน์น้อย

กวา่ความเป็นจรงิ การตคีา่ราคาตํ?ากวา่ความเป็นจรงินั Qน บุคคลอาจจงูใจตนเองหรอืจงูใจผูอ้ื?นใหค้ดิวา่ของขวญั
และหรอืผลประโยชน์นั Qนๆมคีา่ตํ?ากวา่ที?เป็นจรงิ เพื?อหลกีเลี?ยงการรายงาน การกระทาํดงักลา่วนบัวา่เป็นการคด
โกงและหลอกลวงซึ?งเขา้ขา่ยฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม 

๒. การเพกิเฉยมองขา้มความผดิและละเลยต่อผลที?เกดิขึQน 
4การรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ อาจทาํใหต้ดิเป็นนิสยัอยา่งรวดเรว็และก่อใหเ้กดิ

ความคาดหวงัเสมอว่าจะได้รบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที?ราชการทําให้เกิด
ความรูส้กึชอบหรอือยากปฏบิตัต่ิอผูร้บับรกิาร หรอืผูร้บังาน-รบัจา้ง-รบัเหมาฯลฯ ที?เป็นผูใ้หข้องขวญัและหรอื
ผลประโยชน์โดยอทิธพิลของความชอบหรอืประโยชน์ตอบแทนที?ได้รบัทําให้มกีารปฏบิตัติอบแทนเกนิกว่า
มาตรฐานที?กาํหนด 

ในสถานการณ์เชน่นีQ ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา และหรอืผูร้บัจดัซืQออาจรบัรูผ้ดิพลาดและเขา้ใจวา่การ
รบัจา้งต่างๆไมต่อ้งทาํในระดบัมาตรฐานหรอืลดคณุคา่การบรกิาร 

นอกจากนั Qนหากเกิดการปฏิบัติเป็นวฒันธรรมการทํางานขององค์กรข้าราชการและหรอื
เจา้หน้าที?ของรฐัจะมพีฤตกิรรมเคยชนิกบั “การรบัรางวลั” จากการปฏบิตัหิน้าที?และละเวน้การปฏบิตัหิน้าที?โดย
ความรบัผดิชอบซึ?งจดัไดว้า่เป็น การรบัสินบน 

4การแสวงหาเหตุผลเพื?อบดิเบอืนความจรงิ มแีนวโน้มที?เป็นไปไดม้ากที?เราจะรบัของขวญั
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ?งที?ถกูใจเรา บุคคลอาจสงสยัวา่การรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ถอืไดว้า่
เป็นความผดิแต่ผูร้บัมกัจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองดงันีQ 

“ฉนัรูว้่าไม่ควรรบัของดงักล่าว แต่ดว้ยมารยาทจงึไม่กลา้จะปฏเิสธนํ>าใจ หรอืหากไม่รบัจะเป็น
การทาํลายสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้บัองคก์รหรอืกบัตนเอง” 

“คนอื +นๆกท็าํเชน่นี> ทาํไมฉนัจะทาํบา้งไมไ่ด”้ 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั >น มันเป็นการยุติธรรมที +เราจะได้รางวลั

ผลประโยชน์พเิศษบา้ง” 
“เพราะฉนัเป็นคนพเิศษจรงิๆ ดงันั >นผูบ้งัคบับญัชาจงึชมฉนั และเป็นเรื +องธรรมดาที +ฉนัมกัเป็น

คนแรกเสมอที +ไดร้บัโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สมัมนา” 
“มนัเป็นแคต่วัอยา่งฟรใีหท้ดลองใช ้และฉนักไ็มค่ดิวา่หน่วยงานของฉนัจะสั +งสนิคา้ชนิดนี>แมว้า่

ฉนัจะใหค้าํแนะนํากต็าม” 
“ฉนัไมเ่หน็มกีฎ ระเบยีบใดๆ เกี +ยวกบัการใหข้องขวญั ดงันั >นฉนักไ็มไ่ดฝ่้าฝืนกฎเกณฑใ์ดๆ” 



 

ท่านต้องระลกึอยู่เสมอว่าเหตุผลที?ท่านใชก้ล่าวอ้างเช่นนีQไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ดาํเนินการทางวนิยั หากการกระทาํของทา่นเป็นการกระทาํที?มชิอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมพร ภพกัตรจ์นัทร)์ 

               นายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลวงันํQาเขยีว 

 
 
 
 
 
 
โมเดลสาํหรบัการตดัสินใจ 

ประเดน็การตดัสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวญัและหรอืผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ : มกีฎระเบยีบหรอืนโยบายอะไรที?เกี?ยวกบัการใหข้องขวญัและหรอื 

  ผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มกีารเปิดเผยต่อสาธารณชนเพยีงใด 
คณุค่า  : ของขวญัและหรอืผลประโยชน์มคีา่ราคาเทา่ใด 
หลกัจริยธรรม : มหีลกัจรยิธรรมที?เกี?ยวกบัการรบัของขวญัหรอืไมแ่ละมอีะไรบา้ง 
อตัลกัษณ์ : ผูใ้หม้อีตัลกัษณ์เพื?ออะไร 

สถานการณ์ตวัอย่าง 
หน่วยงานภาครฐัหนึ?ง สง่นกัทรพัยากรบุคคลที?ทาํหน้าที?จดัซืQอจดัจา้ง (HR procurement) ให้

เขา้รว่มสมัมนาดา้นทรพัยากรบุคคล เจา้หน้าที?ผูน้ั Qนไดร้บัรางวลัมลูคา่ ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็น
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาที?มบีุคลกิเป็น personnel planner  ซึ?งบรจิาคโดยโรงงานผลติสนิคา้ที?เป็นคูค่า้กบั
หน่วยงาน เจา้หน้าที?ไดเ้กบ็ของรางวลันั Qนไวโ้ดยไมไ่ดร้ายงานหน่วยงานเนื?องจากคดิวา่เป็นรางวลัที?ตน
ชนะจากการเขา้รว่มกจิกรรมการสมัมนา 

ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถงึความหมายที?อาจแอบแฝงมาจากการให ้และตดัสนิใจวา่จะตอ้งมี
การรายงานของรางวลันั Qนและลงทะเบยีนเป็นของหน่วยงาน โดยใหเ้หตุผลวา่การปรากฏตวัของเขาใน
การเขา้รว่มสมัมนาเป็นเพราะไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ดงันั Qนเป็นความชอบธรรมของ
หน่วยงานที?จะตดัสนิใจวา่จะจดัการอยา่งไรกบัรางวลัชิQนนีQ 

เนื?องจากราคาของรางวลัและบทบาทในหน้าที?มคีวามเสี?ยงในเรื?องผลประโยชน์ ในที?สดุ
เจา้หน้าที?จงึถกูขอรอ้งใหส้ละรางวลัแก่หน่วยงานเพื?อประโยชน์ตามความเหมาะสม 



 

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหค้อือะไร 

•บทสรปุ 
ความเชื?อถอืไวว้างใจ และจรยิธรรมเป็นรากฐานของการบรหิารภาครฐัที?ด ีเมื?อท่านเป็นขา้ราชการและหรอื
เจา้หน้าที?ภาครฐัไม่ว่าจะสงักดัหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวงัใหป้ฏบิตัหิน้าที?และตดัสนิใจโดยปราศจากอคติ
ทา่นถกูคาดหวงัไมใ่หแ้สวงหารางวลัหรอืผลประโยชน์ในรปูแบบใดๆ นอกเหนือจากเงนิเดอืนและผลประโยชน์ที?
รฐัจดัให ้แมว้า่นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตใหร้บัของขวญัได ้ซึ?งถอืวา่เป็นของที?ระลกึในโอกาส
ที?เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรบัเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรบัของขวญัหรอื
ผลประโยชน์ที?ไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ความเสี?ยงต่อการทุจรติ และทําลายชื?อเสยีงของท่านรวมทั Qง องคก์รของ
ทา่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ่านประกอบ 
 
คู่มอืดชันีวดัความโปร่งใสหน่วยงานภาครฐั  ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจดัทําดชันีวดัความ
โปรง่ใส   

หน่วยงานภาครฐั, สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ,กรุงเทพฯ
,๒๕๕๕. 

 

ณัฐวฒัน์  อรยิ์ธชัโภคนิ, สรุปรายงานผลการประเมนิดชันีวดัความโปร่งใสหน่วยงานภาครฐั ประจําปี พ.ศ. 
๒๕๕๕, 



 

 สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต,ิ กรงุเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณฐันนัทน์  อศัวเลศิศกัดิ }  และคณะ, “การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในองคก์รภาครฐัที?มุง่เน้นการ 
ดาํเนินการในเชงิธุรกจิ”, สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต,ิ กรงุเทพฯ
,๒๕๕๓. 
 

พรศกัดิ }  ผ่องแผว้  และคณะ, “องคค์วามรูว้่าดว้ยการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการไทย”, สาํนักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ, กรงุเทพน, ๒๕๓๙. 
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