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คำนำ 

 องค'กรปกครองสLวนทNองถิ่นในฐานะเปUนผูNใชNอำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี 

รับผิดชอบ เปUนหนLวยงานท่ีมีหนNาท่ีในการใหNบริการสาธารณะดNานตLางๆ ซ่ึงดำเนินการแกNไขปjญหาตLางๆท่ีเกิดขึ้นใหNแกLคนใน

ทNองถิ่นเปUนองค'กรท่ีมีความใกลNชิดกับประชาชน และมีความเขNาใจในสภาพและรับรูNถึงสาเหตุของปjญหาท่ีเกิดขึ้นภายในทNองถิ่น

ดีกวLาหนLวยงานราชการสLวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค'กรปกครองสLวนทNองถิ่นยLอมอาจสLงผลกระทบตLอ

ชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนNาท่ีหรือละเวNนการปฏิบัติหนNาท่ีโดยมิชอบ หรือไดNใชNอำนาจใน

ตำแหนLงหนNาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน'ท่ีมิควรไดNโดยชอบดNวยกฎหมาย รวมท้ังปjญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปUนปjญหาของ

สังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเปUนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซNอนของปjญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแหLงชาติ 

หรือ คสช. ไดNมีคำสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการปvองกันและแกNไขปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสLวนราชการและ

หนLวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแกNไขปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุLงเนNนการสรNางธรรมาภิบาลในการ

บริหารงาน และสLงเสริมการมีสLวนรLวมจากทุกสLวนในการตรวจสอบ เฝvาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหNเกิดการทุจริตไดN 

 องค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน  ไดNตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค'กร

ปกครองสLวนทNองถิ่น การปฏิบัติหนNาท่ีหรือละเวNนการปฏิบัติหนNาท่ีโดยมิชอบ หรือไดNใชNอำนาจในตำแหนLงหนNาท่ีเพ่ือแสวงหา

ผลประโยชน'ท่ีมิควรไดNโดยชอบดNวยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคูLมือการพัฒนาสLงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปvองกันผลประโยชน'

ทับซNอน ขององค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน  เพ่ือเปUนแนวทางในการปฏิบัติงานตLอไป 
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เกริ่นนำ 

 

  การมีผลประโยชน'ทับซNอน ถือเปUนการทุจริตคอร'รัปชั่นประเภทหน่ึง เพระเปUนการแสวงหาประโยชน'สLวน

บุคคลโดยการละเมิดตLอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดNวยการใชNอำนาจในตำแหนLงหนNาท่ีไปแทรกแซงการใชNดุลพินิจในกระบวนการ

ตัดสินใจชองเจNาหนNาท่ีของรัฐ จนทำใหNเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนNาท่ีสาธารณะ ขาดความเปUนอิสระ  ความเปUน

กลาง  และความเปUนธรรม  จนสLงผลกระทบตLอประโยชน'สาธารณะของสLวนรวม  และทำใหNผลประโยชน'หลักขององค'กร  

หนLวยงาน  สถาบันและสังคมตNองสูญเสียไป  โดยผลประโยชน'สูญเสียไปอาจอยูLในรูปของผลประโยชน'ทางการเงิน  คุณภาพ

ใหNบริการ  ความเปUนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคLาอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตLระดับองค'กรจนถึงระดับสังคม  

ตัวอยLางเชLน  การท่ีเจNาหนNาท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน'อ่ืนใดจากผูNประกอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การ

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวNน  การยกเวNน  หรือการจัดการประมูลทรัพย'สินของรัฐเพ่ือ

ประโยชน'ของเจNาหนNาท่ีของรัฐ  และพวกพNอง ฯลฯ  เปUนตNน 

  อยLางไรก็ตาม ทLามกลางผูNจงใจกระทำความผิดยังพบผูNกระทำความผดิโดยไมLเจตนา  หรือไมLมีความรูNในเร่ือง

ดังกลLาวอีกเปUนจำนวนมาก  จนนำไปสูLการถูกกลLาวหารNองเรียนเร่ืองการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 

  ผลประโยชน'ทับซNอน  หรือความขัดแยNงกันระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและผลประโยชน'สLวนรวม  (Conflic 

of  interest : COI)  เปUนประเด็นปjญหาทางการบริหารภาครัฐในปjจจุบันท่ีเปUนบLอเกิดของปjญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน

ระดับท่ีรุนแรงขึ้น  และยังสะทNอนปjญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปUนอุปสรรคตLอการพัฒนาประเทศ   

  องค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน  ไดNตระหนักถึงความสำคัญการมีผลประโยชน'ทับซNอนในการปฏิบัติ

ราชการ  จึงไดNนำนโยบายของรัฐบาลมาใชNเปUนแนวทางในการดำเนินงานดังน้ี 

 

ค-านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 

   การสรNางคLานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหLงชาติ (คสช.)เพ่ือสรNางสรรค'

ประเทศไทยใหNเขNมแข็ง โดยตNองสรNางคนในชาติ ใหNมีคLานิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย' 

๒. ซ่ือสัตย' เสยีสละ อดทน 

๓. กตัญ�ูตLอพLอแมL ผูNปกครอง ครูบาอาจารย' 

๔. ใฝ�หาความรูN หม่ันศึกษาเลLาเรียนท้ังทางตรงและทางอNอม 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย' 

๗. เขNาใจเรียนรูNการเปUนประชาธิปไตย 

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูNนNอยรูNจักการเคารพผูNใหญL 

๙. มีสติรูNตัว รูNคดิ รูNทำ 

๑๐. รูNจักดำรงตนอยูLโดยใชNหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑. มีความเขNมแขง็ท้ังรLางกายและจิตใจ ไมLยอมแพNตLออำนาจฝ�ายตำ่ 

๑๒. คำนึงถงึผลประโยชน'ของสLวนรวมมากกวLาผลประโยชน'สLวนตน 
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หลักธรรมาภิบาล 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดNวLา “การบริหารกิจการบNานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล 

ฯลฯ” ซ่ึงเรารูNจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป-นธรรม น้ันไมLใชLแนวความคิดใหมLท่ีเกิดขึ้นใน

สังคม แตLเปUนการสะสมความรูNท่ีเปUนวัฒนธรรมในการอยูLรLวมกันเปUนสังคมของมวลมนุษย'เปUนพันๆป� ซ่ึงเปUนหลักการเพ่ือการอยูL

รLวมกันในบNานเมืองและสังคมอยLางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน'และคลี่คลายปjญหาขNอขัดแยNงโดยสันติวิธีและ

พัฒนาสังคมใหNมีความยั่งยืน 

องค%ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลมีองค%ประกอบที่สำคัญ ๖ ประการดังน้ี 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขNอบังคับและกติกาตLางๆ ใหNทันสมัยและเปUนธรรม 

ตลอดจนเปUนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรNอมใจและถือปฏิบัติรLวมกันอยLางเสมอภาคและเปUนธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตNองดีงาม โดยการรณรงค'เพ่ือสรNางคLานิยมท่ีดีงามใหN

ผูNปฏิบัติงานในองค'การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดNแกL ความซ่ือสัตย'สุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหม่ันเพียร 

ความมีระเบียบวินัย เปUนตNน 

๓. หลักความโปร-งใส คือ การทำใหNสังคมไทยเปUนสังคมท่ีเป�ดเผยขNอมูลขLาวสารอยLางตรงไปตรงมาและ

สามารถตรวจสอบความถูกตNองไดN โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค'กรใหNมีความโปรLงใส มีการเป�ดเผยขNอมูล

ขLาวสารหรือเป�ดใหNประชาชนสามารถเขNาถึงขNอมูลขLาวสารไดNสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล

ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปUนการสรNางความไวNวางใจซ่ึงกันและกัน และชLวยใหNการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจาก

การทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส-วนร-วม คือ การทำใหNสังคมไทยเปUนสังคมท่ีประชาชนมีสLวนรLวมรับรูN และรLวมเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเป�ดโอกาสใหNประชาชนมีชLองทางในการเขNามามีสLวนรLวมไดNแกL การแจNง

ความเห็น การไตLสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ' การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดย

ภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชLวยใหNเกิดความสามัคคีและความรLวมมือกันระหวLางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูNบริหาร พนักงานและลกูจNางตNองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนNาท่ีอยLางดียิ่ง โดยมุLง

ใหNบริการแกLผูNมารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกตLางๆ มีความรับผิดชอบตLอความบกพรLองในหนNาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบ

อยูL และพรNอมท่ีจะปรับปรุงแกNไขไดNทันทLวงที 

๖. หลักความคุ9มค-า ผูNบริหารตNองตระหนักวLามีทรัพยากรคLอนขNางจำกัด ดังน้ันในการบริหารจัดการจำเปUน

จะตNองยึดหลักความประหยัดและความคุNมคLา ซ่ึงจำเปUนจะตNองตั้งจุดมุLงหมายไปท่ีผูNรับบริการหรือประชาชนดNวย 

หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

    “เศรษฐกจิพอเพียง” เปUนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจNาอยูLหัวทรงมีพระราชดำรัสชีแ้นะแนวทางการ

ดำเนินชีวิตแกL พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวLา ๒๕ ป� ตัง้แตLกLอนวิกฤติการณ'ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลงัไดNทรงเนNน

ย้ำแนวทางการแกNไขเพ่ือใหNรอดพNน และสามารถดำรงอยูLไดNอยLางม่ันคงและยัง่ยืนภายใตNกระแสโลกาภิวัตน' และความ

เปลี่ยนแปลงตLาง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถงึ  ความพอดีท่ีไมLนNอยเกินไปและไมLมากเกิน   โดยไมLเบยีดเบยีนตนเองและผูNอ่ืน 

เชLน การผลติและการบริโภคท่ีอยูLในระดับพอประมาณ 
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           ความมีเหตุผล    หมายถงึ  การตดัสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน  จะตNองเปUนไปอยLางมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากปjจจัยท่ีเก่ียวขNอง ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดวLาจะเกิดขึ้นจากการกระทำน้ัน ๆ อยLางรอบคอบ 

           การมีภูมิคุ9มกันทีด่ีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวใหNพรNอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดNานตLาง ๆ ท่ี

คาดวLาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลNและไกล 

 

  เง่ือนไข 

               การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตLาง ๆ ใหNอยูLในระดับพอเพียง ตNองอาศัย ท้ังความรูNและคุณธรรมเปUน

พ้ืนฐาน 

           เง่ือนไขความรู9   ประกอบดNวย  ความรูNเก่ียวกับวิชาการตLางๆ ท่ีเก่ียวขNอง อยLางรอบดNาน  ความรอบคอบท่ีจะนำ

ความรูNเหลLาน้ันมาพิจารณา  ใหNเชือ่มโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัต ิ

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตNองเสริมสรNาง ประกอบดNวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความซ่ือสัตย'

สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชNสต ิปjญญาในการ ดำเนินชีวิต 

 

ประมวลจริยธรรมขององค%การบรหิารส-วนตำบลเขาสมอคอน   จึงได9กำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปYนค-านิยมหลัก ดังเช-น 

  ๑. ประมวลจริยธรรมของข9าราชการการเมืองท9องถิ่นฝ\ายบริหาร องค%การบริหารส-วนตำบล    เขาสมอ

คอน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ขNอ ๕ ขNาราชการการเมืองทNองถิ่น  มีหนNาท่ีดำเนินการใหNเปUนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน'สLวนรวม 

เปUนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหNบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยจะตNองยึดม่ันในมาตรฐานทาง

จริยธรรมอันเปUนคLานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย' และรับผิดชอบ 

๓) การยึดถือประโยชน'ของประเทศชาติเหนือกวLาประโยชน'สLวนตน และไมLมีผลประโยชน'ทับซNอน 

๔) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตNอง เปUนธรรม และถูกกฎหมาย 

๕) การใหNบริการแกLประชาชนดNวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมLเลือกปฏิบัต ิ

๖) การใหNขNอมูลขLาวสารแกLประชาชนอยLางครบถNวน ถูกตNอง และไมLบิดเบือนขNอเท็จจริง 

๗) การมุLงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรLงใส  และตรวจสอบไดN 

๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเปUนประมุข 

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค'การ 

  ๒. ประมวลจริยธรรมของข9าราชการการเมืองท9องถิ่นฝ\ายสภาท9องถิ่น องค%การบริหารส-วนตำบลเขาสมอ

คอน  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  ขNอ ๕ ขNาราชการการเมืองทNองถิ่นมีหนNาท่ีดำเนินการใหNเปUนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน'สLวนรวม 

เปUนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหNบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตNองยึดม่ันในมาตรฐานทาง

จริยธรรมอันเปUนคLานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี  

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย' และรับผิดชอบ 
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๓) การยึดถือประโยชน'ของประเทศชาติเหนือกวLาประโยชน'สLวนตน และไมLมีผลประโยชน' ทับซNอน 

๔) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตNอง เปUนธรรม และถูกกฎหมาย 

๕) การใหNบริการแกLประชาชนดNวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมLเลือกปฏิบัต ิ

๖) การใหNขNอมูลขLาวสารแกLประชาชนอยLางครบถNวน ถูกตNอง และไมLบิดเบือนขNอเท็จจริง 

๗) การมุLงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรLงใส และตรวจสอบไดN 

๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเปUนประมุข 

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค'การ 

๓. ประมวลจริยธรรมของข9าราชการ  องค%การบริหารส-วนตำบลเขาสมอคอน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ขNอ ๓  ขNาราชการขององค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน ทุกคน มีหนNาท่ีดำเนินการใหNเปUนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน'สLวนรวม เปUนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหNบริการแกLประชาชนตามหลักธรร

มาภิบาล โดยจะตNองยึดม่ันในคLานิยมหลัก ๑o ประการดังน้ี 

๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย'ทรงเปUนประมุข 

๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย' และรับผิดชอบ 

๔) การยึดถือประโยชน'ของประเทศชาติเหนือกวLาประโยชน'สLวนตน และไมLมีผลประโยชน' ทับซNอน 

๕) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตNอง เปUนธรรม และถูกกฎหมาย 

๖) การใหNบริการแกLประชาชนดNวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมLเลือกปฏิบัต ิ

๗) การใหNขNอมูลขLาวสารแกLประชาชนอยLางครบถNวน ถูกตNอง และไมLบิดเบือนขNอเท็จจริง 

๘) การมุLงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรLงใส และตรวจสอบไดN 

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค'กร 

๑o) การสรNางจิตสำนึกใหNประชาชนในทNองถิ่นประพฤติตนเปUนพลเมืองท่ีดี รLวมกัน พัฒนาชุมชนใหNนLาอยูL

คูLคุณธรรมและดูแลสภาพสิง่แวดลNอมใหNสอดคลNองรัฐธรรมนูญฉบับปjจจุบัน 

ข9อบังคับองค%การบริหารส-วนตำบลเขาสมอคอน  ว-าด9วยจรรยาข9าราชการองค%การบรหิารส-วนตำบลเขาสมอคอน 

องค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน  ในฐานะเปUนองค'กรท่ีใกลNชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยมีหนNาท่ีใน

การจัดทำแผนพัฒนาทNองถิ่นการดำเนินการดNานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายไดN การพัฒนาระบบขNอมูล

สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสรNางพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดำเนินงานจัดการบริการสาธารณะการศึกษา

ของทNองถิ่นการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสLงเสริมใหNประชาชนไดNมีสLวนรLวมในการบริหารงานและตรวจสอบ

การดำเนินงานขององค'กรปกครองสLวนทNองถิ่นฉะน้ันเพ่ือเปUนการสรNางจิตสำนึกของขNาราชการใหNสามารถปฏิบัติหนNาท่ีอยLางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรLงใสและเปUนธรรมจึงสมควรใหNมีขNอบังคับวLาดNวยจรรยาขNาราชการองค'การบริหารสLวนตำบล

เขาสมอคอน 

องค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน   จึงไดNกำหนดขNอบังคับจรรยาขNาราชการองค'การบริหารสLวนตำบล

เขาสมอคอน  เพ่ือเปUนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขNาราชการลูกจNางและพนักงานจNางใหNมีความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติหนNาท่ีดNวยความเปUนธรรมธำรงไวNซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขNาราชการอันจะทำใหNไดNรับการยอมรับเชื่อถือและ

ศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไวNดังน้ี 
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ข9อ ๑ ความซ่ือสัตย%และรบัผิดชอบ 

๑.๑ ปฏิบตัิหนNาท่ีดNวยความซ่ือสตัย'สุจริต 

๑.๒ ใชNทรัพยากรขององค'กรอยLางประหยดัและโปรLงใสเพ่ือใหNเกิดประโยชน'สงูสดุแกLราชการ 

๑.๓ ปฏิบตัิหนNาท่ีอยLางเต็มกำลังความรูNความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน'ของทางราชการเปUนสำคัญ 

๑.๔ รับผิดชอบตLอผลการกระทำของตนเองและมุLงม่ันแกNไขเม่ือเกิดขNอผิดพลาด 

ข9อ ๒ การมีจติสำนึกมุ-งบรกิารและให9คำปรึกษา 

๒.๑ ใหNบริการแกLสLวนราชการองค'กรปกครองสLวนทNองถิ่นและประชาชนอยLางเทLาเทียมกันดNวยความเต็มใจ 

๒.๒ ใหNคำปรึกษาแนะนำแกLองค'กรปกครองสLวนทNองถิ่นไดNอยLางถูกตNองรวดเร็วและครบถNวน 

ข9อ ๓ การมุ-งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๓.๑ ปฏิบตัิหนNาท่ีโดยมุLงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือใหNเกิดผลดีและเปUนประโยชน'ตLอสLวนรวม 

๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุLงม่ันในการปฏิบตัิหนNาท่ีใหNสำเร็จตามเปvาหมาย 

๓.๓ ปฏิบตัิหนNาท่ีดNวยความสามัคคีมีน้ำใจเพ่ือใหNบรรลภุารกิจของหนLวยงาน 

๓.๔ พัฒนาตนเองอยLางตLอเน่ือง 

ข9อ ๔ การปฏบัิตหิน9าทีอ่ย-างเปYนธรรม 

๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขNอเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยตุิธรรม 

๔.๒ ไมLมีอคติในการปฏิบตัิหนNาท่ี 

ข9อ ๕ การดำรงชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๕.๑ วางแผนการดำรงชีวิตอยLางมีเปvาหมายพรNอมท่ีจะเผชญิตLอการเปลี่ยนแปลง 

๕.๒ ใชNจLายอยLางคุNมคLามีเหตุผลและไมLฟุ�มเฟ�อยเกินฐานะของตนเอง 

๕.๓ ปฏิบตัิตามหลักศาสนารูNจักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบายมุข 

ข9อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงทีถู่กต9อง 

๖.๑ ยึดม่ันในผลประโยชน'สLวนรวมเหนือผลประโยชน'สLวนตน 

๖.๒ กลNาหาญและยืนหยดัในสิ่งท่ีถูกตNอง 

๖.๓ ปฏิบตัิตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเปUนแบบอยLางท่ีดแีกLเพ่ือนขNาราชการ 

ข9อ ๗ ความโปร-งใสและสามารถตรวจสอบได9 

๗.๑ เป�ดเผยขNอมูลขLาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 

๗.๒ พรNอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตLอผลของการตรวจสอบ 

 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส-วนตำบลและพนักงานจ9างขององค%การบรหิารส-วนตำบลเขาสมอคอน  

  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสLวนทNองถิ่น (ก.ถ.) ไดNกำหนดมาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรมของขNาราชการ พนักงานสLวนตำบล และพนักงานจNางขององค'กรปกครองสLวนทNองถิ่น  ซ่ึงไดNประมวลขึ้นจาก

ขNอเสนอแนะของผูNบริหารทNองถิ่น  สมาชิกสภาทNองถิ่น  ขNาราชการหรือพนักงานสLวนทNองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือใชNเปUน

หลักการและแนวทางปฏิบัติใหNขNาราชการหรือพนักงานสLวนทNองถิ่น  โดยท่ัวไปใชNยึดถือปฏิบัติเปUนเคร่ืองกำกับความประพฤติ 

ดังน้ี 
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๑. พึงดำรงตนใหNตั้งม่ันอยูLในศีลธรรม  ปฏิบัติหนNาที่ดNวยความซ่ือสัตย' สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหนNาที่อยLางเป�ดเผย โปรLงใส พรNอมใหNตรวจสอบ 

๓. พึงใหNบริการดNวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน'ของประชาชนเปUนหลัก 

๔. พึงปฏิบัติหนNาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยLางคุNมคLา 

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรูN ความสามารถ และตนเองใหNทันสมัยอยูLเสมอ 

๖. พึงมีจรรยาบรรณตLอตนเอง 

๗. พึงมีจรรยาบรรณตLอหนLวยงาน 

๘. พึงมีจรรยาบรรณตLอผูNบังคับบัญชา ผูNอยูLใตNบังคับบัญชาและผูNรLวมงาน 

๙. พึงมีจรรยาบรรณตLอประชาชนและสังคม 

 

ประกาศเจตนารมณ%องค%การบริหารส-วนตำบลเขาสมอคอน  เปYนหน-วยงานในการต-อต9านการทุจริตคอรัปช่ัน 

  เน่ืองดNวยองค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน   เปUนหนLวยงานที่รับใชNและใหNบริการประชาชนอยLางใกลNชิด  ซ่ึงใน

การดำเนินงานขององค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน ไดNคำนึงถึงความตNองการและประโยชน'สูงสุดของประชาชนเปUนหลัก  

  องค'การบริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน   ไดNเล็งเห็นความสำคัญของปjญหาทุจริตคอรัปช่ันซ่ึงเปUนปjญหาที่ทำใหNเกิดผล

กระทบและความเสียหายตLอพี่นNองประชาชนทั้งทางอNอมและทางตรง  ทำใหNผลประโยชน'ไมLตกถึงมือประชาชนอยLางแทNจริง  องค'การ

บริหารสLวนตำบลเขาสมอคอน  จึงมีเจตนารมณ'รLวมกันในการดำเนินงานใหNเกิดความโปรLงใส  เปUนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดN

เพื่อใหNองค'กรเปUนหนLวยงานในการตNานการทุจริตคอรัปช่ัน  โดยใหNเจNาหนNาที่ทุกคนถือปฏิบัติ  ดังน้ี 

๑. ไมLยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย'สินราชการ 

๒. ไมLเรียก  ไมLรับ  ไมLเสนอส่ิงใดเพื่อประโยชน'มิชอบ 

๓. ไมLใชNอำนาจหนNาที่เพื่อประโยชน'ตนหรือพวกพNอง 

๔. ปฏิบัติหนNาที่ดNวยความโปรLงใส เสมอภาค   

๕. กลNายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตNอง 

๖. เป�ดเผยตLอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอร'รัปช่ัน 

๗. รLวมปกปvอง  คุNมครอง  ผูNตLอตNานคอร'รัปช่ัน 

๘. พรNอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสLวน 

  ในคูLมือเลLมน้ี  จะสะทNอนหลักการและแนวคิดที่เปUนสากลพรNอมขNอเสนอแนะทางการประยุกต'ใชNเพื่อการปvองกันเรื่อง

ผลประโยชน'ทับซNอน  โดยมีสาระสำคัญเปUนเปUน ๓  บท  ไดNแกL 

๑. บทที่ ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน'ทับซNอน 

๒. บทที่ ๒  การเป�ดเผยผลประโยชน'สาธารณะ 

๓. บทที่ ๓  การใหN – รับของขวัญและประโยชน'อ่ืนใด 
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ความหมายผลประโยชน%ทับซ9อน 

  คำวLา  Conflict  of  Interests  มีการใชNคำภาษาไทยไวNหลายคำ  เชLน  “ผลประโยชน' ทับซNอน”  

“ผลประโยชน'ขัดกัน”  “ผลประโยชน'ขัดแยNง”  หรือ  “การขัดกันแหLงผลประโยชน'”  ถNอยคำเหลLาน้ีถือเปUนรูปแบบหน่ึงของ

การแสวงหาประโยชน'โดยมิชอบ  อันเปUนการกระทำท่ีขัดตLอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหารกิจการบNานเมืองท่ีดี  

(Governance)  โดยท่ัวไปเร่ืองผลประโยชน'ทับซNอน  จึงหมายถึงความทับซNอนระหวLางผลประโยชน'สLวนตน  และผลประโยชน'

สาธารณะท่ีมีผลตLอการปฏิบัติหนNาท่ีของเจNาหนNาท่ีของรัฐ  กลLาวท้ังเปUนสถานการณ'ท่ีเจNาหนNาท่ีของรัฐมีผลประโยชน'สLวนตนอยูL

และไดNใชNอิทธิพลตามอำนาจหนNาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหNเกิดประโยชน'สLวนตัว  โดยกLอใหNเกิดผลเสียตLอผลประโยชน'

สLวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมLจำกัดอยูLในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพย'สินเทLาน้ัน  แตLรวมถึงผลประโยชน'อ่ืนๆ ท่ีไมLใชLใน

รูปตัวเงินหรือทรัพย'สินมีลักษณะ ๗  ประการ  ดังน้ี 

  ๑. หาผลประโยชน'ใหNตนเอง  คือ  การใชNอำนาจหนNาท่ีเพ่ือตนเอง  เชLน  ขNาราชการใชNอำนาจหนNาท่ีใหNบริษัท

ตัวเองไดNงานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขNาทำงาน  เปUนตNน 

  ๒. รับผลประโยชน'  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชLน  เปUนเจNาพนักงานสรรพากรแลNวรับเงินจากผูNมา

เสียภาษี  หรือเปUนเจNาหนNาท่ีจัดซ้ือแลNวรับไมNกอล'ฟเปUนของกำนัลจากรNานคNา  เปUนตNน 

  ๓. ใชNอิทธิพล  เปUนการเรียกผลตอบแทนในการใชNอิทธิพลในตำแหนLงหนNาท่ี สLงผลท่ีเปUนคุณแกLฝ�ายใดฝ�าย

หน่ึงอยLางไมLเปUนธรรม 

  ๔. ใชNทรัพย'สินของทางราชการเพ่ือประโยชน'สLวนตน เชLน การใชNรถยนต' หรือคอมพิวเตอร'ราชการทำงาน

สLวนตัว  เปUนตNน 

  ๕. ใชNขNอมูลลับของทางราชการ เชLน รูNวLาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลLาวดักหนNาไวNกLอน 

เปUนตNน 

  ๖. รับงานนอก ไดNแกL การเป�ดบริษัททำธุรกิจซNอนกับหนLวยงานท่ีตนเองทำงานอยูL เชLน เปUนนักบัญชี แตLรับ

งานสLวนตัวจนไมLมีเวลาทำงานบัญชีในหนNาท่ีใหNกับหนLวยงาน  เปUนตNน 

  ๗. ทำงานหลังออกจากตำแหนLง  คือการไปทำงานใหNกับผูNอ่ืนหลังออกจากท่ีทำทำงานเดมิ  โดยใชNความรูNหรือ

อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน'โดยไมLเปUนธรรม  เชLน  เอาความรูNในนโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทย

ไปชLวยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ  หลังจากเกษียณ  เปUนตNน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

หลักสำคญัของการจัดการผลประโยชน%ทับซ9อน 

=ชุมชนคาดหวังใหNเจNาหนNาทีป่ฏิบัติงานอยLางเปUนธรรม  โดยใหNผลประโยชน'ของ

สาธารณะมีความสำคัญในอันดับตNน 

=ความซื่อตรงตLอหนNาที่ของเจNาหนNาที่ยังเปUนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก

คนเสมอภาคภายใตNกฎหมาย  และตNองไดNรับการปฏิบัติอยLางเปUนธรรม) 
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บทที่ ๑  

การบริหารจดัการผลประโยชน%ทบัซ9อน 

การบริหารจดัการผลประโยชน%ทบัซ9อน 

ผลประโยชน'ทับซNอนหรือความขัดแยNงกันระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและผลประโยชน'สLวนรวม (Conflic of 

interest : COI) เปUนประเด็นปjญหาทางการบริหารภาครัฐในปjจจุบันท่ีเปUนบLอเกิดของปjญหาการทุจริตประพฤตมิิชอบในระดับท่ี

รุนแรงขึ้นและยังสะทNอนปjญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปUนอุปสรรคตLอการพัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปvองกันหาผลประโยชน'ทับซNอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  ดังปรากฏใน

ประมวลจริยธรรมของขNาราชการการเมืองทNองถิ่นฝ�ายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดNกำหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒  มาตรฐาน

จริยธรรม  สLวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปUนคLานิยมหลัก  ขNอ ๕  ประมวลจริยธรรมของขNาราชการการเมืองทNองถิ่นฝ�ายสภา

ทNองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดNกำหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  สLวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปUน

คLานิยมหลัก  ขNอ ๕  และประมวลจริยธรรมของขNาราชการองค'การบริหารสLวนตำบลตะเคียนไดNกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม

ของขNาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สLวนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเปUนคLานิยมหลัก  ขNอ ๓ 

สำหรับในบทน้ีจะไดNสะทNอนหลักการและแนวคิดท่ีเปUนสากลพรNอมขNอเสนอแนะแนวทางการประยุกต'ใชNเพ่ือ

การบริหารจัดการผลประโยชน'ทับซNอนโดยมีสาระสำคัญเปUน๓หัวขNอใหญLคือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน'ทับซNอน 

๒. การเป�ดเผยผลประโยชน'สาธารณะ 

๓. การใหN-รับของขวัญและผลประโยชน' 

 

การบริหารผลประโยชน%ทับซ9อน 

หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชน'ทับซNอนมีดังน้ี 

• ชุมชนคาดหวังใหNเจNาหนNาท่ีปฏิบัติงานอยLางเปUนธรรมโดยใหNผลประโยชน'สาธารณะมีความสำคัญอันดับตNน 

• ความซ่ือตรงตLอหนNาท่ีของเจNาหนNาท่ียังเปUนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตN

กฎหมายและตNองไดNรับการปฏิบัติท่ีเปUนธรรม) 

• ถNาไมLจัดการผลประโยชน'ทับซNอนอยLางมีประสิทธิภาพเจNาหนNาท่ีก็จะละเลยประโยชน'สาธารณะและใหN

ความสำคัญกับประโยชน'สLวนตนหรือของคนบางกลุLมแทนซ่ึงจะมีผลตLอการปฏิบัติงานและอาจนำไปสูLการประพฤติมิชอบใน

ท่ีสุด 

• ผลประโยชน'ทับซNอนไมLไดNผิดในตัวมันเองเน่ืองจากเจNาหนNาท่ีก็มีชีวิตสLวนตนมีบางคร้ังท่ีผลประโยชน'สLวนตน

จะมาขัดแยNงกับการทำหนNาท่ีแตLประเด็นคือตNองเป�ดเผยผลประโยชน'ทับซNอนท่ีมี 

• หนLวยงานภาครัฐตNองจัดการผลประโยชน'ทับซNอนอยLางโปรLงใสและพรNอมรับผิดชอบ มิฉะน้ันจะบั่นทอน

ความเชื่อม่ันของประชาชนตLอการปฏิบัติหนNาท่ีของหนLวยงาน 

• ปjจจุบันขอบเขตของผลประโยชน'ทับซNอนขยายมากกวLาเดิม เน่ืองจากมีการรLวมมือระหวLางภาครัฐและ

เอกชนรวมถึงระหวLางหนLวยงานภาครัฐทำใหNมีความสัมพันธ'ซับซNอน/ซNอนทับมากขึ้น 

• หนLวยงานควรตระหนักวLาผลประโยชน'ทับซNอนจะเกิดขึ้นในการทำงานและตNองพัฒนาวัฒนธรรมองค'กรท่ี

สLงเสริมการระบุและเป�ดเผยผลประโยชน'ทับซNอน 

• หนLวยงานตNองขจัดความเขNาใจผิดท่ีวLาผลประโยชน'ทับซNอนเปUนเร่ืองผิดในตัวมันเอง มิฉะน้ันคนก็จะ

พยายามปกป�ด 
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• ผลประโยชน'ทับซNอนจะเปUนสิ่งผิดก็ตLอเม่ือมีอิทธิพลตLอการทำงานหรือการตัดสินใจกรณีน้ีเรียกวLามีการใชN

หนNาท่ีในทางมิชอบหรือแมNแตLการฉNอราษฎร'บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน'ทับซNอนสรNางประโยชน'มากมายแกLหนLวยงานเน่ืองจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- สามารถแกNขNอกลLาวหาเร่ืองความลำเอียงไดNงLาย 

- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 

- ประชาชนเชื่อม่ันวLาหนLวยงานปฏิบัติหนNาท่ีอยLางเปUนธรรมและไมLมีผลประโยชน'แอบแฝง 

4นิยามศัพท%และแนวคิดสำคัญ 

• ผลประโยชน*ส,วนตน (private interest) – “ผลประโยชน'” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตLอบุคคล/กลุLมไมLวLาใน

ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน'สLวนตน” ไมLไดNครอบคลุมเพียงผลประโยชน'ดNานการงานหรือธุรกิจของเจNาหนNาท่ีแตLรวมถึงคนท่ี

ติดตLอสัมพันธ'ดNวยเชLนเพ่ือนญาติคูLแขLงศัตรูเม่ือใดเจNาหนNาท่ีประสงค'จะใหNคนเหลLาน้ีไดNหรือเสียประโยชน'เม่ือน้ันก็ถือวLามีเร่ือง

ผลประโยชน'สLวนตนมาเก่ียวขNอง 

ผลประโยชน'สLวนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมLเก่ียวกับเงิน 

(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน'สLวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมLไดNเก่ียวกับการไดNมาซ่ึงเงินทองเทLาน้ัน แตLยังเก่ียวกับการเพ่ิมพูน

ประโยชน'หรือปกปvองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูLแลNว เชLนท่ีดินหุNนตำแหนLงในบริษัทท่ีรับงานจากหนLวยงานรวมถึงการไดNมาซ่ึง

ผลประโยชน'อ่ืนๆท่ีไมLไดNอยูLในรูปตัวเงิน เชLนสัมปทานสLวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ำใจไมตรีอ่ืนๆ 

- ผลประโยชน'ท่ีไมLเก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ'ระหวLางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม

วัฒนธรรมอ่ืนๆ เชLนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูLในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมีขNอสังเกตวLา

แมNแตLความเชื่อ/ความคิดเห็นสLวนตัวก็จัดอยูLในประเภทน้ี 

•หน<าที่สาธารณะ (public duty) – หนNาท่ีสาธารณะของผูNท่ีทำงานใหNภาครัฐคือการใหNความสำคัญอันดับ

ตNนแกLประโยชน'สาธารณะ (public interest) คนเหลLาน้ีไมLจำกัดเฉพาะเจNาหนNาท่ีของรัฐท้ังระดับทNองถิ่นและระดับประเทศ

เทLาน้ันแตLยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทำงานใหNภาครัฐเชLนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชน*สาธารณะ คือประโยชน'ของชุมชนโดยรวม ไมLใชLผลรวมของผลประโยชน'ของปjจเจกบุคคลและ

ไมLใชLผลประโยชน'ของกลุLมคน การระบุผลประโยชน'สาธารณะไมLใชLเร่ืองงLายแตLในเบื้องตNนเจNาหนNาท่ีภาครัฐสามารถใหN

ความสำคัญอันดับตNนแกLสิ่งน้ีโดย 

- ทำงานตามหนNาท่ีอยLางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

- ทำงานตามหนNาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

- ระบุผลประโยชน'ทับซNอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยLางมีประสิทธิภาพ 

- ใหNความสำคัญอันดับตNนแกLผลประโยชน'สาธารณะมีความคาดหวังวLาเจNาหนNาท่ี 

ตNองจำกัดขอบเขตท่ีประโยชน'สLวนตนจะมามีผลตLอความเปUนกลางในการทำหนNาท่ี 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหนNาท่ีท่ีมีผลประโยชน'ทับซNอน 

- หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมสLวนตนท่ีอาจทำใหNคนเห็นวLาไดNประโยชน'จากขNอมูล 

ภายใน 

- หลีกเลี่ยงการใชNตำแหนLงหนNาท่ีหรือทรัพยากรของหนLวยงานเพ่ือประโยชน'สLวนตน 

- ปvองกันขNอครหาวLาไดNรับผลประโยชน'ท่ีไมLสมควรจากการใชNอำนาจหนNาท่ี 
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- ไมLใชNประโยชน'จากตำแหนLงหรือขNอมูลภายในท่ีไดNขณะอยูLในตำแหนLงขณะท่ีไปหา 

ตำแหนLงงานใหมL 

•ผลประโยชน*ทับซ<อน (Conflict of Interests) องค'กรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวLาเปUนความทับซNอนระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและ

ผลประโยชน'สาธารณะท่ีมีผลตLอการปฏิบัติหนNาท่ีของเจNาหนNาท่ีภาครัฐดังน้ี 

 

ผลประโยชน%ทับซ9อนมี ๓ ประเภทคือ 

- ผลประโยชน'ทับซNอนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซNอนระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและสาธารณะ

เกิดขึ้น 

- ผลประโยชน'ทับซNอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปUนผลประโยชน'ทับซNอนท่ีคนเห็นวLามี แตLจริงๆอาจ

ไมLมีก็ไดNถNาจัดการผลประโยชน'ทับซNอนประเภทน้ีอยLางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซ่ึงผลเสียไมLนNอยกวLาการจัดการ

ผลประโยชน'ทับซNอนท่ีเกิดขึ้นจริง ขNอน้ีแสดงวLาเจNาหนNาท่ีไมLเพียงแตLจะตNองประพฤติตนอยLางมีจริยธรรมเทLาน้ันแตLตNองทำใหNคน

อ่ืนๆรับรูN และเห็นดNวยวLาไมLไดNรับประโยชน'เชLนน้ันจริง 

- ผลประโยชน'ทับซNอนท่ีเปUนไปไดN (potential) ผลประโยชน'สLวนตนท่ีมีในปjจจุบันอาจจะทับซNอนกับ

ผลประโยชน'สาธารณะไดNในอนาคต 

•หน<าที่ทับซ<อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน'เบียดซNอนกัน (competing 

interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจNาหนNาท่ีมีบทบาทหนNาท่ีมากกวLาหน่ึง เชLน เปUนเจNาหนNาท่ีในหนLวยงานและเปUน

คณะกรรมการดNานระเบียบวินัยประจำหนLวยงานดNวย ปjญหาจะเกิดเม่ือไมLสามารถแยกแยะบทบาทหนNาท่ีท้ังสองออกจากกันไดN 

อาจทำใหNทำงานไมLมีประสิทธิภาพหรือแมNกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนLวยงานมักมีกลไกปvองกันปjญหาน้ี

โดยแยกแยะบทบาทหนNาท่ีตLางๆใหNชัดเจน แตLก็ยังมีปjญหาไดNโดยเฉพาะอยLางยิ่งในหนLวยงานท่ีมีกำลังคนนNอย หรือมีเจNาหนNาท่ี

บางคนเทLาน้ันท่ีสามารถทำงานบางอยLางท่ีคนอ่ืนๆทำไมLไดN คนสLวนใหญLไมLคLอยหLวงปjญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไมLมีเร่ือง

ผลประโยชน'สLวนตนมาเก่ียวขNอง 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจNาหนNาท่ีมีบทบาทหนNาท่ีมากกวLาหน่ึงบทบาท และการทำบทบาทหนNาท่ีใน

หนLวยงานหน่ึงน้ันทำใหNไดNขNอมูลภายในบางอยLางท่ีอาจนำมาใชNเปUนประโยชน'แกLการทำบทบาทหนNาท่ีใหNแกLอีกหนLวยงานหน่ึงไดN 

ผลเสียคือถNานำขNอมูลมาใชNก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติตLอคนบางกลุLม ควรถือวLาหนNาท่ีทับซNอนเปUน

ปjญหาผลประโยชน'ทับซNอนดNวยเพราะวLามีหลกัการจัดการแบบเดยีวกัน น่ันคือการตัดสินใจทำหนNาท่ีตNองเปUนกลางและกลไกการ

จัดการผลประโยชน'ทับซNอนก็สามารถนำมาจัดการกับหนNาท่ีทับซNอนไดN 

 

4หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน%ทับซ9อน 

• ปกปeองผลประโยชน%สาธารณะ : การทำเพ่ือผลประโยชน'ของสาธารณะเปUนหนNาท่ีหลักเจNาหนNาท่ีตNอง

ตัดสินใจและใหNคำแนะนำภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตNองทำงานในขอบเขตหนNาท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตามเน้ือผNา 

ไมLใหNผลประโยชน'สLวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสLวนบุคคลปฏิบัติตLอแตLละบุคคลอยLางเปUนกลาง ไมLมีอคติ

ลำเอียงดNวยเร่ืองศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผLาพันธุ'วงศ'ตระกูลฯลฯ ท้ังน้ีเจNาหนNาท่ีไมLเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทLาน้ันแตL

ตNองมีจริยธรรมดNวย 
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• สนับสนุนความโปร-งใสและพร9อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน'ทับซNอนตNองอาศัยกระบวนการแสวงหา

เป�ดเผยและจัดการท่ีโปรLงใส น่ันคือเป�ดโอกาสใหNตรวจสอบและมีความพรNอมรับผิดมีวิธีการตLางๆเชLนจดทะเบียนผลประโยชน'

โยกยNายเจNาหนNาท่ีจากตำแหนLงท่ีเก่ียวขNองกับผลประโยชน'ทับซNอนการเป�ดเผยผลประโยชน'สLวนตนหรือความสัมพันธ'ท่ีอาจมีผล

ตLอการปฏิบัติหนNาท่ี ถือเปUนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน'ทับซNอนการ ใชNกระบวนการอยLางเป�ดเผยท่ัวหนNาจะทำใหN

เจNาหนNาท่ีรLวมมือและสรNางความเชื่อม่ันแกLประชาชนผูNรับบริการและผูNมีสLวนไดNเสีย 

• ส-งเสริมความรับผิดชอบส-วนบุคคลและปฏิบัติตนเปYนแบบอย-าง : การแกNปjญหาหรือจัดการผลประโยชน'

ทับซNอน จะสะทNอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปUนมืออาชีพของเจNาหนNาท่ีและองค'กรการจัดการตNองอาศัยขNอมูลนำเขNา

จากทุกระดับในองค'กรฝ�ายบริหารตNองรับผิดชอบเร่ืองการสรNางระบบและนโยบายและเจNาหนNาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตNองระบุ

ผลประโยชน'ทับซNอนท่ีตนมีเจNาหนNาท่ีตNองจัดการกับเร่ืองสLวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน'ทับซNอนมากท่ีสุดเทLาท่ีทำไดN และ

ผูNบริหารก็ตNองเปUนแบบอยLางดNวย 

• สร9างวัฒนธรรมองค%กร : ผูNบริหารตNองสรNางสภาพแวดลNอมเชิงนโยบายท่ีชLวยสนับสนุนการตดัสินใจในเวลา

ท่ีมีประเด็นผลประโยชน'ทับซNอนเกิดขึ้น และการสรNางวัฒนธรรมแหLงความซ่ือตรงตLอหนNาท่ีซ่ึงตNองอาศัยวิธีการดังน้ี 

- ใหNขNอแนะนำและการฝ¤กอบรมเจNาหนNาท่ีเพ่ือสLงเสริมความเขNาใจเก่ียวกับกฎเกณฑ'และการปฏิบัติรวมถึงการ

ใชNกฎเกณฑ'ท่ีมีในสภาพแวดลNอมการทำงาน 

- สLงเสริมใหNมีการสื่อสารอยLางเป�ดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหNเจNาหนNาท่ีสบายใจในการเป�ดเผย

และหารือเก่ียวกับผลประโยชน'ทับซNอนในท่ีทำงาน 

- ปvองกันไมLใหNขNอมูลเก่ียวกับผลประโยชน'ทับซNอนท่ีเจNาหนNาท่ีเป�ดเผย เพ่ือมิใหNมีผูNนำไปใชNในทางท่ีผิด 

- ใหNเจNาหนNาท่ีมีสLวนรLวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน'ทับซNอน 

เพ่ือใหNรูNสึกเปUนเจNาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตNองสรNางระบบโดยการพัฒนาในเร่ืองตLอไปน้ี 

- มาตรฐานในการสLงเสริมความซ่ือตรงตLอหนNาท่ีโดยรวมไวNในขNอกำหนดทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน'ทับซNอน 

- กลไกความพรNอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำใหNเจNาหนNาท่ีถือวLาเปUนความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตNองทำตาม

กฎระเบียบและมาตรฐาน 

 

4แนวทางการจัดการผลประโยชน%ทับซ9อน 

• กรอบการทำงาน เปUนวิธีการกวNางๆไมLจำกัดอยูLกับรายละเอียดขNอกฎหมายท่ีเก่ียวขNองสามารถนำไปพัฒนา

เปUนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค'กรและกฎหมายไดNมี ๖ ขั้นตอนสำหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการ

จัดการผลประโยชน'ทับซNอน 

๑) ระบุวLามีผลประโยชน'ทับซNอนแบบใดบNางท่ีมักเกิดขึ้นในองค'กร 

๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ'การจัดการและแกNไขปjญหา 

๓) ใหNการศึกษาแกLเจNาหนNาท่ีและผูNบริหารระดับตLางๆรวมถึงเผยแพรLนโยบายการจัดการผลประโยชน'ทับซNอน

ใหNท่ัวถึงในองค'กร 

๔) ดำเนินการเปUนแบบอยLาง 
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๕) สื่อสารใหNผูNมีสLวนไดNเสีย ผูNรับบริการ ผูNสนับสนุนองค'กร และชุมชนทราบถึงความมุLงม่ันในการจัดการ

ผลประโยชน'ทับซNอน 

๖) บังคับใชNนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 

 

• รายละเอียดแต-ละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชน*ทับซ<อน 

- ขั้นตอนแรกน้ีคือ การระบุวLาในการทำงานของหนLวยงาน มีจุดใดบNางท่ีเสี่ยงตLอการเกิดผลประโยชน'ทับซNอน

และผลประโยชน'ทับซNอนท่ีจะเกิดขึ้นไดNน้ันมีประเภทใดบNาง 

- เปvาหมายสำคัญคือ องค'กรตNองรูNวLาอะไรคือผลประโยชน'ทับซNอนท่ีเปUนไปไดN เพ่ือปvองกันไมLใหNเกิดผล

ประโยชน'ทับซNอนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 

- การมีสLวนรLวมของเจNาหนNาท่ีมีสLวนสำคัญ เพราะจะทำใหNระบจุุดเสี่ยงไดNครอบคลุมและทำใหNเจNาหนNาท่ีรูNสึก

เปUนเจNาของและรLวมมือกับนโยบาย 

- ตัวอยLางของผลประโยชน'สLวนตน เชLน ผลประโยชน'ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชLนหน้ี) ธุรกิจสLวนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธ'สLวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ'ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ'กับองค'กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพการคNาพรรค

การเมืองฯลฯ) การทำงานเสริมความเปUนอริ/การแขLงขันกับคนอ่ืน/ กลุLมอ่ืน 

- ตัวอยLางของจุดเสี่ยงเชLนการปฏิสัมพันธ'กับภาคเอกชนการทำสัญญาจัดซ้ือจัดจNางการตรวจตราเพ่ือควบคุม

คุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ'ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหNบริการท่ีอุปสงค'มากกวLาอุปทาน การ

กระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหNเงิน/สิง่ของสนับสนุนชLวยเหลือผูNเดือดรNอน การตัดสินขNอพิพาท ฯลฯ ท้ังน้ี รวมถึง

งานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหNความสนใจเปUนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน'ทับซNอนน้ีตNองพิจารณานิยามและขNอกำหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขNองประกอบดNวย 

๒) พัฒนากลยุทธ*และตอบสนองอย,างเหมาะสม 

- องค'ประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชน'ทับซNอนก็คือ ความตระหนักของผูNบริหารและ

เจNาหนNาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน'ทับซNอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตLละคนดังน้ันกฎเกณฑ'เก่ียวกับการจัดการ

ตNองแยกใหNชัดระหวLางความรับผิดชอบขององค'กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค'กรและยังตNองทำใหNผูNบริหารและ

เจNาหนNาท่ีสามารถ 

- รูNไดNวLาเม่ือใดมีผลประโยชน'ทับซNอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบเปUนไปไดN) 

- เป�ดเผยผลประโยชน'ทับซNอนและบันทึกกลยุทธ'ตLางๆท่ีใชNเพ่ือการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ'ท่ีใชN 

๓) ให<ความรู<แก,เจ<าหน<าที่และหัวหน<างานระดับสูง 

- เพ่ือใหNการจัดการผลประโยชน'ทับซNอนมีประสิทธิภาพ ตNองมีการใหNความรูNอยLางตLอเน่ืองตั้งแตLเจNาหนNาท่ีใน

องค'กร เอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัครหัวหนNางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหNความรูNจะเร่ิมตั้งแตLการปฐมนิเทศ 

และมีอยLางตLอเน่ืองในระหวLางทำงาน เจNาหนNาท่ีทุกคนควรสามารถเขNาถึงนโยบายและขNอมูลท่ีจะชLวยใหNพวกเขาสามารถระบุ

และเป�ดเผยผลประโยชน'ทับซNอน สLวนตัวผูNบริหารเองก็ตNองรูNวิธีจัดการผลประโยชน'ทับซNอน 
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- ขั้นตอนแรกของการใหNความรูN คือ สรNางความเขNาใจวLาอะไรคือผลประโยชน'ทับซNอนผลประโยชน'ทับซNอนใดเกิดขึ้น

บLอยในองค'กร อะไรคือจุดเส่ียงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตLางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูNมีตำแหนLง

หนNาที่ตLางกัน ควรใหNเอกสารบรรยายพรNอมตัวอยLางที่ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน'ทับซNอนโดยเนNนตรงที่เปUนจุดเส่ียง

มากๆ เชLน การติดตLอ การรLวมทำงานกับภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย

อำนาจความสัมพันธ'กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปUนตNน 

- นอกจากการใหNความรูNแลNว ความตื่นตัวและเอาใจใสLของผูNบริหาร รวมถึงกลยุทธ'การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมี

สLวนอยLางสำคัญในการชLวยใหNเจNาหนNาที่ปฏิบัติตาม การสรNางความตื่นตัวและความเอาใจใสLจะชLวยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนา

วิธีการปvองกันปjญหาที่จะเกิดขึ้นตLอไป 

๔) ดำเนินการเป^นแบบอย,าง 

- การจัดการผลประโยชน'ทับซNอนที่มีประสิทธิภาพ จำเปUนตNองอาศัยความทุLมเทของผูNที่อยูLในตำแหนLงระดับบริหาร 

ซ่ึงตNองแสดงภาวะผูNนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยLางแข็งขันสนับสนุนใหNเจNาหนNาที่เป�ดเผยผลประโยชน'ทับซNอน และใหNความ

ชLวยเหลือแกNไข ผูNบริหารมีความสำคัญเน่ืองจากเจNาหนNาที่มักจะคำนึงถึงส่ิงที่ผูNบริหารใหNความสนใจ 

- ผูNบริหารตNอง (๑)พิจารณาวLามีขNอมูลเพียงพอ ที่จะช้ีวLาหนLวยงานมีปjญหาผลประโยชน'ทับซNอนหรือไมL (๒)ช่ังน้ำหนัก

ประโยชน'ขององค'กร ประโยชน'สLวนบุคคล และประโยชน'สาธารณะ และพิจารณาวLาอะไรคือวิธีที่ดีที่ สุดในการจัดการหรือแกNไข

ผลประโยชน'ทับซNอน และ (๓)พิจารณาปjจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหนLงหนNาที่ของเจNาหนNาที่ที่เก่ียวขNอง รวมถึงลักษณะ

ของผลประโยชน'ทับซNอน 

๕) ส่ือสารกับผู<มีส,วนได<เสีย 

- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ'ขององค'กรในการรับรูNของผูNมีสLวนไดNเสีย เน่ืองจากไมLวLาจะสามารถจัดการกับ

ผลประโยชน'ทับซNอนไดNดีเพียงใด ถNาผูNมีสLวนไดNเสียรับรูNเปUนตรงกันขNามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรNายไมLแพNกัน 

- การทำงานกับองค'กรภายนอกไมLวLาเปUนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค'กรตNองระบุจุดเส่ียงของผลประโยชน'ทับซNอน

กLอน และพัฒนาวิธีปvองกัน ไมLวLาเปUนเรื่องขNอมูลภายใน หรือโอกาสการใชNอำนาจหนNาที่เพื่อผลประโยชน' และตNองแจNงแกLองค'กรภายนอก

ใหNทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน'ทับซNอนและผลที่ตามมาหากไมLปฏิบัติตามนโยบาย เชLน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตาม

กฎหมายบางองค'กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเก่ียวกับหนNาที่และความพรNอมรับผิดที่ผูNทำธุรกิจมีกับหุNนสLวนและผูNทำ

สัญญาดNวย 

- นอกจากน้ี ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค'กรภายนอก อาจใชNวิธีตLางๆ เชLนใหNมีสLวนรLวมในการระบุจุดเส่ียงและ

รLวมกันพัฒนากลไกปvองกันแกNไขปjญหา ขอรับฟjงความเห็นตLอรLางนโยบายการจัดการผลประโยชน'ทับซNอน รLวมทบทวนและปรับปรุง

กลไกการแสวงหาและแกNไขผลประโยชน'ทับซNอนวิธีเหลLาน้ีจะทำใหNไดNนโยบายที่สอดคลNองความคาดหวังสาธารณะและไดNรับความรLวมมือ

จากผูNมีสLวนไดNเสียทั้งน้ีในการรLวมกันจัดการผลประโยชน'ทับซNอนกับผูNมีสLวนไดNเสียน้ี องค'กรภาครัฐตNองทำใหNการตัดสินใจทุกขั้นตอน

โปรLงใสและตรวจสอบไดN 

๖) การบังคับใช<และทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชน'ทับซNอนตNองไดNรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามขNอมูลจากผูNใชNระบบ 

และผูNมีสLวนไดNเสียอ่ืนๆ เพื่อใหNระบบใชNไดNจริง และตอบสนองตLอสภาพการทำงาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง อีกทั้งยัง

สรNางความรูNสึกเปUนเจNาของและความรLวมมือนอกจากน้ียังอาจเรียนรูNจากองค'กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูNเชLนน้ียังเปUนการส่ือสารวLา

องค'กรมีความมุLงม่ันในการจัดการผลประโยชน'ทับซNอนอีกดNวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมี

การเปล่ียนแปลงตNองส่ือสารใหNแกLเจNาหนNาที่ผูNปฏิบัติใหNเขNาใจ และปรับเปล่ียนการทำงานใหNสอดคลNองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน

เพื่อชLวยพัฒนาทักษะและ 
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การใหNคำปรึกษาแกLเจNาหนNาท่ีการเป�ดเผยและรายงานขNอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรLอง/อคติของ

ภาครัฐ เปUนรากฐานของความถูกตNองเปUนธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตNอง 

 

• ผู9เปhดเผยผลประโยชน% : 

ผูNเป�ดเผยเปUนผูNท่ีรายงานขNอมูลท่ีเปUนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรNายแรงของเจNาหนNาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทำ

โดยมิใชLเพ่ือผลประโยชน'สาธารณะหลายหนLวยงานขาดการสนับสนุนผูNเป�ดเผยการกระทำผิดของเจNาหนNาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยLอง

ชมเชยเจNาหนNาท่ีท่ีเป�ดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ'วิจารณ'ทางลบ ทำใหN

สูญเสียความกNาวหนNาในอาชีพและแมNแตLสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปvองคุNมครองพยาน (whistlblowing) ใชNหลักแหLง

ความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรNอมรับผิดใหNแกLสาธารณชน การเป�ดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทำผิดท่ี

รNายแรงหรือเปUนปjญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทำผิดภายในองค'กรหรือภายนอกองค'กรตLอสาธารณชนเปUน

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชLองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชNการไมLไดN หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปhดเผยจึงทำได9ยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวLา แมNจะมีการสนับสนุน มีชLองทาง วิธีการผลักดันเจNาหนNาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การคด

โกงและการกระทำผิด แตLมีหลายองค'ประกอบท่ีทำใหNการเป�ดเผยการกระทำผิดเปUนเร่ืองยากสำหรับเจNาหนNาท่ีปjญหาสำคัญคือ 

การขัดแยNงกันระหวLางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตLอสLวนรวม และกับความภักดีตLอเพ่ือนหรือ

องค'กรซ่ึงเปUนวัฒนธรรมขององค'กรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๒ 

การเปhดเผยผลประโยชน%สาธารณะ 

การเปhดเผยผลประโยชน%สาธารณะ 

• ผู9เปhดเผยผลประโยชน% : 

ผูNเป�ดเผยเปUนผูNท่ีรายงานขNอมูลท่ีเปUนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรNายแรงของเจNาหนNาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทำ

โดยมิใชLเพ่ือผลประโยชน'สาธารณะหลายหนLวยงานขาดการสนับสนุนผูNเป�ดเผยการกระทำผิดของเจNาหนNาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยLอง

ชมเชยเจNาหนNาท่ีท่ีเป�ดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ'วิจารณ'ทางลบ ทำใหN

สูญเสียความกNาวหนNาในอาชีพและแมNแตLสูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปvองคุNมครองพยาน (whistlblowing) ใชNหลักแหLงความรับผิดชอบและการ

แสดงออกซ่ึงความพรNอมรับผิดใหNแกLสาธารณชน การเป�ดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทำผิดท่ีรNายแรงหรือเปUนปjญหาความ

เสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทำผิดภายในองค'กรหรือภายนอกองค'กรตLอสาธารณชนเปUนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะ

เม่ือชLองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชNการไมLไดNหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปhดเผยจึงทำได9ยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวLา แมNจะมีการสนับสนุนมีชLองทางวิธีการผลักดันเจNาหนNาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกง

และการกระทำผิด แตLมีหลายองค'ประกอบท่ีทำใหNการเป�ดเผยการกระทำผิดเปUนเร่ืองยากสำหรับเจNาหนNาท่ีปjญหาสำคัญคือ การ

ขัดแยNงกันระหวLางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตLอสLวนรวม และกับความภักดีตLอเพ่ือนหรือองค'กร

ซ่ึงเปUนวัฒนธรรมขององค'กรภาครัฐ 

การยึดม่ันในสิ่งถูกตNองและเปUนธรรม ความเท่ียงตรงสLวนบุคคลเปUนคLานิยมท่ีเปUนหลักคุณธรรมในมาตรฐาน

ทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตLในทางตรงกันขNามความจงรักภักดีเปUนสัญญาท่ีมีตLอกลุLมคนและสังคมท่ีใหNความสำคัญ

วLา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตLอเพ่ือนไมLไดNในยามจำเปUนปjจจัยสำคัญอีกประการท่ีทำใหNบุคคลไมLกลNารายงานการกระทำผิด

คือ ขNอมูลท่ีเป�ดเผยและผูNเป�ดเผยจะตNองเปUนขNอมูลท่ีเปUนความลับไดNรับการปกปvอง แตLในทางปฏิบัติผูNเป�ดเผยขNอมูลการกระทำ

ผิดมักไดNรับการปฏิบัติในทางตรงกันขNามการตัดสินใจท่ีจะเป�ดเผยควรจะเปUนเร่ืองพ้ืนฐานงLายๆ หลักคือจะตNองปฏิบัติอยLาง

โปรLงใส มีการเป�ดเผยการกระทำผิดพรNอมท้ังการปกปvองขNอมูลท่ีรายงานใหNเกิดความเชื่อม่ันและไวNวางใจไดN 

• ผู9เปhดเผยผลประโยชน% : 

ผูNเป�ดเผยเปUนผูNท่ีรายงานขNอมูลท่ีเปUนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรNายแรงของเจNาหนNาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทำ

โดยมิใชLเพ่ือผลประโยชน'สาธารณะหลายหนLวยงานขาดการสนับสนุนผูNเป�ดเผยการกระทำผิดของเจNาหนNาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยLอง

ชมเชยเจNาหนNาท่ีท่ีเป�ดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ'วิจารณ'ทางลบ ทำใหN

สูญเสียความกNาวหนNาในอาชีพและแมNแตLสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปvองคุNมครองพยาน (whistlblowing) ใชNหลักแหLง

ความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรNอมรับผิดใหNแกLสาธารณชน การเป�ดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทำผิดท่ีรNายแรง

หรือเปUนปjญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทำผิดภายในองค'กรหรือภายนอกองค'กรตLอสาธารณชนเปUนทางเลือกท่ี

ดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชLองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชNการไมLไดNหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปhดเผยจึงทำได9ยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวLา แมNจะมีการสนับสนุน มีชLองทาง วิธีการผลักดันเจNาหนNาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การคด

โกงและการกระทำผิด แตLมีหลายองค'ประกอบท่ีทำใหNการเป�ดเผยการกระทำผิดเปUนเร่ืองยากสำหรับเจNาหนNาท่ี 
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ปjญหาสำคัญคือ การขัดแยNงกันระหวLางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตLอสLวนรวม และกับความภักดี

ตLอเพ่ือนหรือองค'กรซ่ึงเปUนวัฒนธรรมขององค'กรภาครัฐ 

• การส-งสาสน%ขององค%กร : 

องค'กรจะตNองขับเคลื่อน/ผลักดันใหNเจNาหนNาท่ีของรัฐเป�ดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงวLา เปUนสิ่งท่ี

ภาครัฐตNองการและขNอมูลของผูNเป�ดเผยจะตNองไดNรับความเชื่อม่ันวLาถูกปกป�ด ตNองมีคำแนะนำแกLเจNาหนNาท่ีวLาจะบริหารขLาวสาร

ขNอมูลอยLางไร และจะจัดการอยLางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโนNมจะทำใหNเกิดการกระทำผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 

รากฐานของการเป�ดเผยการกระทำผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ังนโยบายของ

องค'กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำหนดพฤติกรรมท่ีเปUนมาตรฐานและขNอแนะนำพฤติกรรมท่ียอมรับใหNปฏิบัติและไมL

ยอมรับใหNปฏิบัติ รวมท้ังตNองมีการรายงานการกระทำท่ีเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดNวย 

การเป�ดเผยการกระทำผิดเพ่ือปvองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตNองมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบท่ี

เปUนอิสระ การเป�ดเผยการกระทำผิดภายใตNกฎหมายตLางๆ น้ันตNองอธิบายไดNดNวยวLาจะมีการดำเนินการอยLางไร และองค'กรตNอง

แนLใจวLาการเป�ดเผยจะตNองไดNรับการคุNมครองพยานอยLางเต็มท่ี 

• องค%กรควรจะทำอย-างไร : 

วิธีท่ีดีท่ีสุด หนLวยงานตNองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเป�ดเผยการกระทำผิดจัดชLองทางอำนวยความ

สะดวก สนับสนุน และคุNมครองผูNเป�ดเผยการกระทำผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะไดNรับผลกระทบ 

วัตถุประสงค'ของการปกปvองผูNเป�ดเผยการกระทำผิดและการคุNมครองพยานคือ 

- สนับสนุนใหNบุคคลเป�ดเผยการกระทำผิด 

- เพ่ือใหNแนLใจวLาการเป�ดเผยจะไดNรับการจัดการอยLางเหมาะสม 

- เพ่ือใหNแนLใจวLาจะตNองมีการปกปvองคุNมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 

ปกติการรายงานหรือเป�ดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชNการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซ่ึงเปUน

ชLองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหNกับกลุLมบุคคลตLางๆ เชLน หัวหนNา ผูNอำนวยการเจNาหนNาท่ีผูNรับผิดชอบ(เชLนกลุLมงานคุNมครอง

จริยธรรม) ผูNบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค'กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเป�ดเผยการประพฤติมิ

ชอบน้ัน ขNอมูลท่ีเป�ดเผย ควรประกอบดNวย 

- การประพฤติมิชอบในหนNาท่ีของเจNาหนNาท่ี 

- การบริหารท่ีเปUนอคต ิหรือ (ลNมเหลว) 

- การละเวNน ละเลย เพิกเฉย เลินเลLอ หรือการบริการท่ีไมLเหมาะสม ทำใหNสูญเสียเงินของแผLนดิน 

- การกระทำท่ีเปUนเหตุใหNเปUนอันตรายตLออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตLอสิ่งแวดลNอม 

สLวนกระบวนการจะแยกตLางหากจากกระบวนการรNองทุกข'หรือรNองเรียน เชLน ในกรณีการขูLคุกคามหรือการดู

หม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทำงาน องค'กรควรกำหนดกระบวนการเป�ดเผยผลประโยชน'สาธารณะและประกาศใชNอยLางชัดเจน 

ประโยชน'ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวLาเม่ือมีความจำเปUนตNองรายงาน/เป�ดเผยจะตNองทำอยLางไร 

เพ่ือใหNแนLใจวLาหนLวยงานจะสนับสนุนและปกปvอง กลไกจะตNองเปUนกลไกเชิงรุกตอบสนองตLอการเป�ดเผยการกระทำผิดในกรอบ

ของหนLวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยLางเชLน ทุกคนจะตNองรับรูNโดยทันที (อยLางเปUนสัญชาติญาณ) วLา 
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เม่ือเกิดขNอสงสัยวLาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตNองรายงานทันทีตLอหัวหนNาผูNบังคับบัญชาหรือผูNไดNรับมอบหมาย และผูNบริหาร

ระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค'กร 

การเป�ดเผยการกระทำผิดเปUนส่ิงสำคัญ และผูNรับรายงานควรใหNคำแนะนำผูNเป�ดเผยถึงการตรวจสอบและส่ิงที่

หนLวยงานจะสนับสนุนและคุNมครอง 

เจNาหนNาที่ของรัฐสามารถเป�ดเผยการกระทำผิดใน ๔ กลุLมคือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจNาหนNาที่ตามกฎหมาย ปปช. 

๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน'ของผูNอ่ืน 

๓) การละเวNนการปฏิบัติหนNาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจNาหนNาที่ของรัฐ องค'กรของรัฐ หรือ 

ผูNรับจNางจากรัฐเปUนผลใหNงบประมาณถูกใชNสูญเปลLา 

๔) การกระทำของบุคคลเปUนผลใหNเกิดอันตรายตLอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบตLอส่ิงแวดลNอม 

การเป�ดเผยการกระทำผิดบางประเภทอาจจะไมLไดNรับการคุNมครอง เชLน การเป�ดเผยตLอส่ือมวลชนการเป�ดเผยที่

กLอใหNเกิดคำถามตLอความเปUนธรรมของรัฐบาลการ เป�ดเผยนโยบายของหนLวยงานหรือการเป�ดเผยเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเป�ดเผยจะตNองครอบคลุม : 

- เน้ือหาในการเป�ดเผย 

- การเป�ดเผยจะทำไดNที่ไหน เม่ือไร และอยLางไร 

- ใครบNางที่จะเปUนผูNเป�ดเผย 

- เป�ดเผยตLอใคร 

- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเป�ดเผย 

- กลไกในการสนับสนุนและปกปvอง 

- กระบวนการตรวจสอบ 

- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

• การให9ความสำคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ-น 

มาตรฐานทางจริยธรรมตNองกำหนดใหNเจNาหนNาที่ทุกคนเป�ดเผยขNอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการใหNบริการที่ไมLเปUน

ธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุLน เชLน การรายงานตLอผูNบังคับบัญชาหรือเจNาหนNาที่ผูNรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการ

จริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดNนอกสถานที่ หรือรายงานตLอองค'กรอิสระ เชLน ปปช. ปปท. ผูNตรวจการแผLนดิน 

• การผลักดันให9เปYนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

หนLวยงานตNองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหNการเป�ดเผยผลประโยชน'สาธารณะไดNรับการคุNมครองอยLางเช่ือม่ันไดNและ

ขNอมูลบุคคลตNองเก็บเปUนความลับ ปกติหนLวยงานตNองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหNคำแนะนำตLอผูNบริหารใหNตระหนักใน

ความสำคัญ สนับสนุนและปกปvองคุNมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกLหัวหนNาและผูNบังคับบัญชา 

• เบื้องหลังความสำเร็จ 

ประสิทธิภาพในการเป�ดเผยการกระทำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตNองขององค'กร องค'กรที่มี

พฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหNความสำคัญกับการปvองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทำใหNเกิด

บรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรNางการเป�ดเผยผลประโยชน' 
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สาธารณะ การปกปvองพยานและภาวะผูNนำตLอความสำคัญในการเป�ดเผยการกระทำผิดของเจNาหนNาท่ี และผลักดันการเป�ดเผย

อยLางแข็งแกรLง 

 การปกปvองสิทธิของบคุคลใดๆ ท่ีเก่ียวขNองกับการเป�ดเผยเปUนเร่ืองท่ีสำคญัมากหนLวยงานจะตNองพิสูจน'ใหNไดN

วLาจะใหNการดูแลอยLางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยLางเทLาเทียมซ่ึงจะทำใหNเจNาหนNาท่ีเกิดความเชื่อม่ันและพัฒนาความ

รับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความสำเร็จ พิจารณาไดNจาก 

- มีเจNาหนNาท่ีผูNรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขLายสนับสนุน 

- มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการสนับสนุนภายในองค'กรและการปกปvองคุNมครอง 

- ใหNการฝ¤กอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกLเจNาหนNาท่ีผูNรับผิดชอบ 

 

- การใหNคำปรึกษาแนะนำหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ'แกLผูNเป�ดเผยผลประโยชน' 

สาธารณะ 

- มีเครือขLายสนับสนุนอยLางไมLเปUนทางการผLานการพบปะ สนทนากับผูNเป�ดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหนNาสายงาน 

•บทบาทสำคัญของการบริหาร 

ผูNบริหารระดับลLางมีบทบาทสำคัญตLอกระบวนการเป�ดเผยขNอมูลสาธารณะ (Public Information Disclose 

: PID) ชLวยใหNเกิดความตระหนักรูNขององค'กร และใหNเห็นวLาไมLเปUนอุปสรรคในการรายงานของผูNเป�ดเผย ผูNอำนวยการจะเปUนผูN

ไดNรับขNอมูลและจัดการกับการรNองเรียนท่ีเก่ียวขNองกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตLอผลท่ีจะเกิดตLอทีมงาน 

บทบาทสำคัญท่ีสุดท่ีไดNจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขNาราชการตLอการรายงาน 

สัมพันธภาพระหวLางเจNาหนNาท่ี หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผูNนำเปUนเร่ืองสำคัญมากในการสรNาง

บรรยากาศในท่ีทำงาน ผูNบริหารจะตNองสามารถคาดการณ'การตอบสนองของขNาราชการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบตLางๆ 

ผูNอำนวยการและเจNาหนNาท่ีตNองไมLคุกคามหรือทำใหNผูNเป�ดเผยผลประโยชน'สาธารณะกลายเปUนเหยื่อ เจNาหนNาท่ี

ผูNรับผิดชอบตNองปกปvองและรักษาความเชื่อม่ันใหNแกLบุคคลท่ีเป�ดเผย หรือผูNตNองสงสัยในการเป�ดเผย ใหNความเชื่อม่ันวLาขNอมูลท่ี

ไดNจะเปUนความลับซ่ึงเปUนปjจจัยท่ีสำคญัตLอการลดแรงตLอตNาน หากสิ่งท่ีเป�ดเผยบางสLวนหรือท้ังหมดร่ัวไหลออกไปเปUนสิ่งสำคัญท่ี

ตNองเขNาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปvองกันผูNตLอตNานเทLาท่ีจะทำไดN 

บทบาทอ่ืนๆคือ 

- ลดความเครียดของผูNเป�ดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกLผูNเป�ดเผย 

- ปรับกลยุทธ'การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเป�ดเผย 

- พัฒนาโครงสรNางผูNนำแกLลูกนNองท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทำงานอยLางใกลNชิดรLวมกับเจNาหนNาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุLมงานคุNมครองจริยธรรมเพ่ือใหNแนLใจวLาไดNรับการ

สนับสนุนและปvองกันพยานท่ีด ี

- ปกปvองขNอมูลท่ีเก่ียวขNองกับการเป�ดเผยท่ีเปUนหลักฐาน 

- ใหNเวลาและขNอมูลท่ียNอนกลับตLอทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขNอง 
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ผูNบริหารจะตNองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตLอตNานการเป�ดเผย และเจNาหนNาท่ีโดยใหNคำปรึกษาแนะนำลูกนNอง

ไมLใหNทำผิดและตื่นตัวตLอการรับรูNตLอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขNอมูลอยLางระมัดระวัง ตNอง

แสดงบทบาทอยLางยุติธรรม เปUนกลาง ไมLเขNาไปมีสLวนไดNสLวนเสียและตรงไปตรงมาไมLวLาจะยากเพียงไร 

ผูNบริหารตNองทำใหNผูNเป�ดเผยม่ันใจตั้งแตLแรกในขณะรายงานวLาจะไดNรับการปฏิบัติอยLาง 

เปUนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเป�ดเผยและผลท่ีเกิดจากการเป�ดเผยขNอมูลท่ีไดNรับจากผูNเป�ดเผยจะตNองเปUนเอกสารท่ี

สมบูรณ' หากมีการรายงานดNวยวาจาจะตNองสรุปรายละเอียดเปUนเอกสารผูNบริหารจะตNองระงับไมLใหNการกระทำใดๆ ของตนเขNา

ไปกNาวกLาย มีอิทธิพลตLอการตรวจสอบ หรือทำใหNผูNอ่ืนรับรูNไดNวLาทำเพ่ือประโยชน'สLวนตนหรือทำใหNรับรูNไดNวLา มีอิทธิพลตLอการ

ตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู9และทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาขNาราชการ เพ่ือใหNตระหนักในความสำคัญและผลักดันใหNเกิดทัศนคติทางบวกตLอการ

เป�ดเผยขNอมูล โดยอธิบายวLา ทำไม ตNองเป�ดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเม่ือขNาราชการเป�ดเผยการกระทำผิด จัดใหNมีการ

ฝ¤กอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกLขNาราชการ หรือเม่ือขNาราชการไดNเลื่อนตำแหนLง

เปUนหัวหนNา/ผูNบริหาร รวมท้ังตNองไดNรับการฝ¤กอบรมทักษะเฉพาะในการรับขNอรNองเรียน การรายงานการเป�ดเผย และจัดการกับ

การเป�ดเผยขNอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปvองคุNมครองพยาน 

• เปeาหมายเพ่ือการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 

- หนLวยงานควรสรNางกลไกในการสนับสนุนและปกปvองคุNมครองผูNเป�ดเผยขNอมูลมีนโยบายและกระบวนการ

เพ่ือลดกฎเกณฑ'ท่ีมากเกินไป และสLงเสริมใหNคนกลNาเป�ดเผยและรายงานขNอสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไมLเปUนธรรมหรือการคด

โกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูNท่ีผิดพลาดใหNคำปรึกษาการเป�ดเผย

พฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกปvองการตLอตNานท่ีจะมีตLอผูNเป�ดเผย 

- โครงสรNางการรายงาน หรือเป�ดเผยผลประโยชน'สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรNางธรรมชาติและขนาด

ขององค'กร 

- นโยบาย โครงสรNางและกระบวนการเป�ดเผยขNอมูลสาธารณะ ตNองไดNรับทราบโดยท่ัวกัน 

- มีหลักสูตรการฝ¤กอบรมเพ่ือใหNแนLใจวLาการเป�ดเผยขNอมูลสาธารณะจะไดNรับการปฏิบัติอยLางเหมาะสมกับ

ผูNบริหาร ผูNบังคับบัญชา ขNาราชการท่ัวไป เพ่ือใหNปฏิบัติหนNาท่ีเปUนไปอยLางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๓ 

การให9 - การรับของขวญัและผลประโยชน% 

 

การให9 - การรับของขวัญและผลประโยชน% 

หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต'ใชNประกอบการดำเนินการตามนโยบายการใหNและรับ 

ของขวัญและผลประโยชน'ของขNาราชการพลเรือนและเจNาหนNาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขNาราชการพลเรือน ขNอบังคับวLา

ดNวยจรรยาขNาราชการของสLวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขNาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ

ปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหLงชาติ เร่ืองหลักเกณฑ'การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจNาหนNาท่ี

ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ% 

เน่ืองจากความเชื่อถือไวNวางใจของประชาชนตLอการปฏิบัตงิานของขNาราชการและเจNาหนNาท่ีภาครัฐวLา จะต9อง

ตัดสินใจและกระทำหน9าที่โดยยึดผลประโยชน%สาธารณะเปYนหลัก ปราศจากผลประโยชน'สLวนบุคคล หากขNาราชการและ

เจNาหนNาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน'ท่ีทำใหNมีอิทธิพลตLอการตัดสินใจและการกระทำหนNาท่ีถือวLาเปUนการ

ประพฤติมิชอบ ยLอมทำลายความเชื่อถือไวNวางใจของประชาชนกระทบตLอความถูกตNองชอบธรรมท่ีองค'กรภาครัฐยึดถือในการ

บริหารราชการรวมท้ังกระทบตLอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน%อื่นใดที่ใช9ในความหมายน้ี 

4ของขวัญและประโยชน'อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย'สิน สิ่งของบริการหรืออ่ืนๆท่ีมี

มูลคLา) ท่ีขNาราชการและเจNาหนNาท่ีภาครัฐใหNและหรือไดNรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายไดNและผลประโยชน'จากการจNางงานใน

ราชการปกติ 

4ของขวัญและผลประโยชน'อ่ืนใด สามารถตีคLาตีราคาเปUนเงิน หรืออาจไมLสามารถตีคLาตีราคาไดN 

4ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาไดN (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคNาบริโภคความบันเทิงการตNอนรับใหNท่ี

พักการเดินทางอุปกรณ'เคร่ืองใชNเชLนตัวอยLางสินคNาบัตรของขวัญเคร่ืองใชNสLวนตัวบัตรกำนัลบัตรลดราคาสินคNาหรือบริการและ

เงินเปUนตNน 

4ของขวัญและประโยชน'อ่ืนใดท่ีคิดเปUนราคาไมLไดN (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆหรือ

บริการใดๆท่ีไมLสามารถคิดเปUนราคาท่ีจะซ้ือขายไดNอาทิเชLนการใหNบริการสLวนตัวการปฏิบัติดNวยความชอบสLวนตนการเขNาถึง

ประโยชน'หรือการสัญญาวLาจะใหNหรือการสัญญาวLาจะไดNรับประโยชน'มากกวLาคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดต<อจากน้ีเป-นข@อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให@-รับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชนQอ่ืนใดในทางปฏิบัต ิ

• เราจะจัดการอย-างไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน'ใดๆ มี ๓ คำถาม ท่ีใชNในการตัดสินใจวLาจะรับหรือไมLรับของขวัญ

และหรือผลประโยชน'คือ 

๑) เราควรรับหรือไมL 

๒) เราควรรายงานการรับหรือไมL 

๓) เราสามารถเก็บไวNเปUนของตนเองไดNหรือไมL 
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๑. เราควรรับหรือไม- 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมNวLาเราจะไมLควรรับ แตLมีหลายโอกาสท่ีเราไมLสามารถปฏิเสธไดNหรือเปUนการรับในโอกาสท่ี

เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหNกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยLางไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมL

เปUนการเหมาะสมอยLางยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถNาเปUนการใหNเงิน ทLานจะตNองปฏิเสธ ไมLวLาจะเปUนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยน

กลับมาเปUนเงิน เชLน ล็อตเตอร่ี หุNน พันธบัตร เปUนการฝ�าฝ�นประมวลจริยธรรมและอาจเขNาขLายการรับสินบน 

4การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินน้ันสิ่งท่ีควรนำมาเปUนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ทำไมเขาจึงเสนอให@ เช<น ให@แทนคำขอบคุณการเสนอให@มีผลต<อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม< 

- ความประทับใจของท<านต<อของขวัญและหรือผลประโยชนQท่ีจะส<งผลต<อการทำงานในอนาคต 

4ถNาทLานทำงานอยูLในกลุLมเสี่ยง อLอนไหว หรืออยูLในขLายท่ีตNองไดNรับความไวNวางใจเปUนพิเศษเชLน งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตLางๆ การจัดซ้ือจัดจNาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตLางๆ ฯลฯ ทLาน

จะตNองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเร่ืองน้ี มากกวLาบุคคลกลุLมอ่ืน 

๒) การรับกLอใหNเกิดการขัดแยNงระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและสLวนรวมหรือไมL หากการ 

รับกLอใหNเกิดความขัดแยNงระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและผลประโยชน'สาธารณะ แลNวผลประโยชน'สLวนตน 

ท่ีไดNรับกลายเปUนมีอิทธิพลตLอการปฏิบัติหนNาท่ีราชการ หรือกLอใหNเกิดขNอสงสัยตLอสาธารณชนวLาเปUนการ 

ประพฤติโดยมิชอบ 

 

 

 

 

 

การขัดแยNงระหวLางผลประโยชน'สLวนตนและสLวนรวม เปUนตัวกระตุNนใหNเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต

คอร'รัปชั่น ในแตLละส,วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวญัและผลประโยชน*ของตนเอง โดยส,วนราชการที่อยู,ใน

กลุ,มปฏิบัติหน<าที่ที่เส่ียงต,อการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายด<านน้ีอย,างเคร,งครัดมากกว,าหน,วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูLบนพ้ืนฐานท่ีวLา “การกระทำและการตัดสินใจใดๆจะตNองกระทำดNวย

ความเปUนกลาง ปราศจากการมีสLวนไดNสLวนเสียในการใหNบริการ และปกปvองผลประโยชน' 

ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังน้ัน องค'กรหรือบุคคลใดๆ ไมLควรใชNของขวัญหรือผลประโยชน'มาแสวงหาความชอบผลประโยชน'ใหNกับ

องค'กรของตนหรือตนเอง เหนือองค'กรหรือบุคคลอ่ืน ทำใหNเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไวNวางใจท่ีประชาสังคมมีตLอภาครัฐ 

และทำใหNเกิดความไมLเปUนธรรมในสังคมประการสำคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตNองไดNรับการปฏิบัติอยLางเปUนธรรม ภายใตN

ระบอบประชาธิปไตย ขNาราชการและเจNาหนNาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตNองปฏิบัติงานอยLางเปUนธรรมโดยกระทำและ

แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรLงใส ความพรNอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตNอง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพ

รับขNาราชการ 

 

 

ไมLวLาของขวัญและหรือผลประโยชน'น้ันจะมีคLาเพียง 

เล็กนNอยก็ไมLควรรับ  เพราะกLอใหNเกิดความรูNสึกผูกพัน

หรือพันธะกับผูNใหN  และอาจกLอใหNเกิดความเส่ือม

ศรัทธาตLอประชาชน 
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๒.เราต9องรายงานหรือไม- 

 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน'ตัดสินจากหลักการตLอไปน้ี 

๑) ธรรมชาติของผูNใหN : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขNอง เชLน ประกาศคณะกรรมการปvองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหLงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนLวยงาน เชLน การหNามรับของขวัญหรือประโยชน'จากคูLสัญญา/องค'กร

หรือบุคคลท่ีกำลังจะมาทำการคNา การสัญญาวLาจะใหN-รับกับองค'กรหรือบุคคลท่ีจะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดNาน

ตLางๆ ฯลฯ 

หนLวยงานควรกำหนดนโยบายดNานน้ีใหNเครLงครัดและมีกระบวนการท่ีชLวยใหNขNาราชการและเจNาหนNาท่ีภาครัฐ

สามารถจัดการเร่ืองน้ีไดNอยLางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน'ใดๆตNองมีการลงทะเบียนรับอยLางเปUน

ทางการ 

๒) บทบาทหนNาท่ีของทLานในองค'กร : ถNาขNาราชการน้ันๆ ทำงานในขอบขLายท่ีอLอนไหวและตNองการความ

เชื่อถือไวNวางใจเปUนพิเศษ และหรือกลุLมท่ีเก่ียวกับการไดNประโยชน'หรือเสียประโยชน'ท้ังจากระดับองค'กร และระดับบุคคล อาทิ

เชLน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจNาง การใหNใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหNแนLใจท่ีสุดวLาตัวทLานและองค'กรมีความเท่ียง

ธรรมและจะไมLถูกตั้งขNอสงสัย แมNวLา 

หนLวยงานของทLานมิไดNกำหนดนโยบายเก่ียวกับการหNามรับของขวัญหรือผลประโยชน'ใดๆและมิไดNกำหนดใหN

รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน' ทLานควรดำรงความถูกตNองดNวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน'น้ันๆ 

หลักการการกำหนดวLาของขวัญและผลประโยชน'อ่ืนใดควรตNองรายงานหรือไมL ควรจะตNองใหNองค'กรเก็บ

รักษาไวNหรือไมL หรือควรตกเปUนของขNาราชการ ใหNเทียบกับคLาตามราคาตลาดโดยตNองมีคLานNอยกวLา๓,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ใหNปฏิบัติ

ตามประกาศคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหLงชาติเร่ืองหลกัเกณฑ'การรับทรัพย'สินหรือประโยชน'อ่ืนใดโดย

ธรรมจรรยาของเจNาหนNาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 

 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

4ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคLาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร' เชLน งานศิลปะพระพุทธรูปเคร่ืองประดับโบราณ 

ฯลฯ แมNจะมีขนาดเล็กหรือเปUนเร่ืองเล็กนNอย ของขวัญน้ันๆ ยLอมเปUนทรัพย'สินขององค'กรไมLวLาจะมีคLาราคาเทLาใด 

4ของขวัญหรือผลประโยชน'ท่ีไดNรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคLานNอยกวLา ๓,๐๐๐ บาท ไมLตNองรายงานและ

อาจเก็บเปUนของตนเองไดN 

4ของขวัญหรือผลประโยชน'ใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคLาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตNองรายงานหนLวยงานและ

ลงทะเบียนไวN 

4ถNาของขวัญหรือผลประโยชน'ท่ีมีคLาทางการตลาดระหวLาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจNาหนNาท่ีมีความ

จำเปUนตNองรับใหNองค'กรโดยหัวหนNาสLวนราชการตัดสินวLา สมควรใหNขNาราชการหรือเจNาหนNาท่ีของรัฐคนน้ันๆรับทรัพย'สินดังกลLาว

หรือไมL 

4ถNาของขวัญหรือผลประโยชน'ท่ีมีคLาทางการตลาดมากกวLา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหNสLงมอบเปUนทรัพย'สินของ

องค'กร เพ่ือใชNประโยชน'สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค'กรอาจพิจารณาอนุญาตใหNขNาราชการหรือเจNาหนNาท่ีของรัฐผูN

น้ันเก็บรักษาของไวNเปUนกรณีไป เชLน ของขวัญในการยNายหนLวยงานในขณะดำรงตำแหนLงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ

ราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน'ท่ีเพ่ือนรLวมงานใหNเม่ือเจ็บป�วยฯลฯ 
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4ถNาในป�งบประมาณใดๆคุณคLารวมของขวัญและหรือผลประโยชน'ท่ีไดNรับจากผูNใหNคนเดียวกันกลุLมเดียวกัน

หรือผูNใหNมีความสัมพันธ'กันหลายๆคร้ัง เม่ือรวมกันท้ังป�มีคLามากกวLา ๓,๐๐๐ บาท 

ตNองรายงานของขวัญหรือผลประโยชน'แตLละอยLางท่ีไดNรับ 

4ถNาในป�งบประมาณใดๆไดNของขวัญและหรือผลประโยชน'จากผูNรับบริการ แมNจะตLางคนตLางกลุLมเพ่ือเปUน

การขอบคุณในการใหNบริการท่ีดี แตLเม่ือรวมกันแลNวมีคLามากกวLาสามพันบาทตNองรายงานของขวัญหรือผลประโยชน'แตLละอยLาง

น้ัน 

4ของขวัญและหรือผลประโยชน'ใดๆ ท่ีไดNรับเพ่ือเปUนการขอบคุณจากผูNรับบริการ(ประชาชนองค'กรเอกชน) 

ท่ีไดNอยLางสม่ำเสมอบLอยคร้ังอาจทำใหNเกิดขNอสงสัยจากประชาชนวLามีอิทธิพลบิดเบือนกLอใหNเกิดอคติในการใหNบริการของ

ขNาราชการหรือเจNาหนNาท่ีภาครัฐ หรืออาจกLอใหNเกิดความรูNสึกชอบและคาดหวังวLาจะไดNรับของขวัญและหรือผลประโยชน'เม่ือมีผูN

มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

4เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเปUนเงินไดN (ตัวอยLางเชLน หุNน พันธบัตร ล็อตเตอร่ี) ตNองปฏิเสธไมLรับไมL

วLาจะอยูLในสถานการณ'ใดๆ)  

 

๓. เราจะเก็บรักษาไว9เองได9หรือไม- 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวNเองหากมีคLาไมLเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวLาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สLวนราชการตNองพิจารณาตัดสินวLา

ขNาราชการหรือเจNาหนNาท่ีภาครัฐน้ันๆจะเก็บไวNเองไดNหรือไมL 

๓) หากราคามากกวLา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตNองใหNเปUนทรัพย'สินของสLวนราชการและสLวนราชการพิจารณา

ตัดสินวLาจะใชNประโยชน'อยLางไร 

 

๔. การฝ\าฝwนกฎน้ีมีโทษอย-างไร 

การฝ�าฝ�นนโยบายวLาดNวยการรับของขวัญหรือผลประโยชน'น้ัน และพรNอมฝ�าฝ�นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจ

ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลLออก ขึ้นกับความรNายแรงของการฝ�าฝ�น 

นอกจากน้ันหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน'น้ันๆ เขNาขLายการรับสินบน ฉNอฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจน'ไดNวLา ขNาราชการและหรือเจNาหนNาท่ีภาครัฐน้ันๆรับของขวัญหรือผลประโยชน'ซ่ึง 

มีผลตLอความเปUนธรรมกLอใหNเกิดผลประโยชน'แกLผูNใหNโดยมิชอบ หากถูกตดัสินวLาผิดจริงผูNมีสLวนเก่ียวขNอง 

ทุกคนอาจมีสLวนรLวมในการรับโทษทางอาญาดNวย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน%: กุญแจแห-งความเส่ียง 

การรับของขวัญและผลประโยชน'ใดๆเปUนสาเหตุใหNสาธารณชนรับรูNวLามีการปฏิบัติอยLางมีอคติมีอิทธิพลตLอ

การตัดสินใจในการปฏิบัติหนNาท่ีราชการ กLอใหNเกิดการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตLอภาครัฐและตLอขNาราชการ 

 

กุญแจแหLงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสำคัญคือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ' โดยตีคLาราคาของขวัญและหรือผลประโยชน'นNอยกวLาความเปUนจริง 

การตีคLาราคาต่ำกวLาความเปUนจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูNอ่ืนใหNคิดวLาของขวัญและหรือผลประโยชน'น้ันๆมีคLาต่ำ

กวLาท่ีเปUนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลLาวนับวLาเปUนการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขNาขLายฝ�าฝ�นประมวล

จริยธรรม 
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๒. การเพิกเฉยมองขNามความผิดและละเลยตLอผลท่ีเกิดขึ้น 

4การรับของขวัญและหรือผลประโยชน'ใดๆ อาจทำใหNติดเปUนนิสัยอยLางรวดเร็วและกLอใหNเกิดความคาดหวัง

เสมอวLาจะไดNรับของขวัญและหรือผลประโยชน'ใดๆ ในการปฏิบัติหนNาท่ีราชการทำใหNเกิดความรูNสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตLอ

ผูNรับบริการ หรือผูNรับงาน-รับจNาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปUนผูNใหNของขวัญและหรือผลประโยชน'โดยอิทธิพลของความชอบหรือ

ประโยชน'ตอบแทนท่ีไดNรับทำใหNมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวLามาตรฐานท่ีกำหนด 

ในสถานการณ'เชLนน้ี ผูNรับจNาง ผูNรับเหมา และหรือผูNรับจัดซ้ืออาจรับรูNผิดพลาดและเขNาใจวLาการรับจNางตLางๆ

ไมLตNองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคLาการบริการ 

นอกจากน้ันหากเกิดการปฏิบัติเปUนวัฒนธรรมการทำงานขององค'กรขNาราชการและหรือเจNาหนNาท่ีของรัฐจะมี

พฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนNาท่ีและละเวNนการปฏิบัตหินNาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดNวLาเปUน การ

รับสินบน 

4การแสวงหาเหตผุลเพ่ือบิดเบอืนความจริง มีแนวโนNมท่ีเปUนไปไดNมากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน'

โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวLาการรับของขวัญและหรือผลประโยชน'ใดๆ ถือไดNวLาเปUนความผิดแตLผูNรับมักจะหา

เหตุผลเขNาขNางตนเองดังน้ี 

“ฉันรู@ว<าไม<ควรรับของดังกล<าว แต<ด@วยมารยาทจึงไม<กล@าจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไม<รับจะเป-นการทำลาย

สัมพันธภาพระหว<างผู@ให@กับองคQกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทำเช<นน้ี ทำไมฉันจะทำบ@างไม<ได@” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังน้ัน มันเป-นการยุติธรรมท่ีเราจะได@รางวัลผลประโยชนQพิเศษ

บ@าง” 

“เพราะฉันเป-นคนพิเศษจริงๆ ดังน้ันผู@บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป-นเร่ืองธรรมดาท่ีฉันมักเป-นคนแรกเสมอท่ี

ได@รับโอกาสให@ไปฝbกอบรม/สัมมนา” 

“มันเป-นแค<ตัวอย<างฟรีให@ทดลองใช@ และฉันก็ไม<คิดว<าหน<วยงานของฉันจะสั่งสินค@าชนิดน้ีแม@ว<าฉันจะให@

คำแนะนำก็ตาม” 

“ฉันไม<เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการให@ของขวัญ ดังน้ันฉันก็ไม<ได@ฝfาฝgนกฎเกณฑQใดๆ” 

ทLานตNองระลึกอยูLเสมอวLาเหตุผลท่ีทLานใชNกลLาวอNางเชLนน้ีไมLสามารถปกปvองทLานจากการถูกดำเนินการทาง

วินัย หากการกระทำของทLานเปUนการกระทำท่ีมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ%ตัวอย-าง 

หนLวยงานภาครัฐหนึ่ง สLงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทำหนNาท่ีจัดซื้อจัดจNาง (HR procurement) ใหNเขNารLวม

สัมมนาดNานทรัพยากรบุคคล เจNาหนNาท่ีผูNนั้นไดNรับรางวัลมูลคLา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปUนผูNเขNารLวมสัมมนาท่ีมีบุคลิก

เปUน personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคNาท่ีเปUนคูLคNากับหนLวยงาน เจNาหนNาท่ีไดNเก็บของรางวัลนั้นไวN

โดยไมLไดNรายงานหนLวยงานเนื่องจากคิดวLาเปUนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขNารLวมกิจกรรมการสัมมนา 

ผูNบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการใหN และตัดสินใจวLาจะตNองมีการรายงานของ

รางวัลนั้นและลงทะเบียนเปUนของหนLวยงาน โดยใหNเหตุผลวLาการปรากฏตัวของเขาในการเขNารLวมสัมมนาเปUนเพราะ

ไดNรับการสนับสนุนจากหนLวยงาน ดังนั้นเปUนความชอบธรรมของหนLวยงานท่ีจะตัดสินใจวLาจะจัดการอยLางไรกับรางวัล

ชิ้นนี ้

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนNาท่ีมีความเสี่ยงในเร่ืองผลประโยชน' ในท่ีสุดเจNาหนNาท่ีจึงถูก

ขอรNองใหNสละรางวัลแกLหนLวยงานเพ่ือประโยชน'ตามความเหมาะสม 
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โมเดลสำหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 

เจตนารมณ% : อะไรเปUนเจตนาของการใหNของขวัญและหรือผลประโยชน' 

กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหNของขวัญและหรือ 

  ผลประโยชน' 

ความเปhดเผย : มีการเป�ดเผยตLอสาธารณชนเพียงใด 

คุณค-า  : ของขวัญและหรือผลประโยชน'มีคLาราคาเทLาใด 

หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมLและมีอะไรบNาง 

อัตลักษณ% : ผูNใหNมีอัตลักษณ'เพ่ืออะไร 

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหNคืออะไร 

•บทสรุป 

ความเชื่อถือไวNวางใจ และจริยธรรมเปUนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทLานเปUนขNาราชการและหรือเจNาหนNาท่ีภาครัฐไมL

วLาจะสังกัดหนLวยงานใด ทLานถูกคาดหวังใหNปฏิบัติหนNาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติทLานถูกคาดหวังไมLใหNแสวงหารางวัล

หรือผลประโยชน'ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน'ท่ีรัฐจัดใหN แมNวLานโยบายของหนLวยงานหลายแหLงจะ

อนุญาตใหNรับของขวัญไดN ซ่ึงถือวLาเปUนของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตLอยLางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ�าฝ�น

ขอบเขตดNวยการรับของขวัญหรือผลประโยชน'ท่ีไมLเหมาะสม จะนำไปสูLความเสี่ยงตLอการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของทLาน

รวมท้ัง องค'กรของทLานเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอ-านประกอบ 

 

คูLมือดัชนีวัดความโปรLงใสหนLวยงานภาครัฐ  ประจำป� พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทำดัชนีวัดความโปรLงใส   

หนLวยงานภาครัฐ, สำนักงานคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหLงชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 

 

ณัฐวัฒน'  อริย'ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรLงใสหนLวยงานภาครัฐ ประจำป� พ.ศ. ๒๕๕๕, 

 สำนักงานคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหLงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 

 

ณัฐนันทน'  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “การปvองกันและปราบปรามการทุจริตในองค'กรภาครัฐท่ีมุLงเนNนการ 

ดำเนินการในเชิงธุรกิจ”, สำนักงานคณะกรรมการปvองกันและปราบปรามการทุจริตแหLงชาติ, กรุงเทพฯ,๒๕๕๓. 

 

พรศักดิ์  ผLองแผNว  และคณะ, “องค'ความรูNวLาดNวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สำนักงานคณะกรรมการ

ปvองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพน, ๒๕๓๙. 
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