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บทนำ 
 

 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอรัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม  และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริหาร ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม เช่น การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม   ผู้ที่จงใจกระทำความผิด และยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา   หรือไม่มีความรู้
ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of 
Interest)   เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ  เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ  
จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน   
 
ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
 

 การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย  12  ประการ   

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์ 
7. เข้าใจเรียบรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ  วินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ 
10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
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หลักธรรมาภิบาล 
  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ”  ซึ่งเรารู้จักกันในนาม  “Good  Governance”  ที่หมายถึง  การปกครองที่เป็นธรรม  
นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดในสังคม  แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม
ของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี  ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข
สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
  หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม  คือ การตรากฎหมาย กฎ  ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัย 
และเป็นธรรม  ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกัน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

2.  หลักคุณธรรม  คือ  การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม  โดยการรณรงค์เพ่ือ 
สร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงามในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  
ความเสียสละ  ความอดทนขยันหมั่นเพียร  ความมีระเบียบวินัย  เป็นต้น 

3. หลักความโปร่งใส  คือ  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง 
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

4. หลักการมีส่วนร่วม  คือ  การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และ 
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญ ๆ ของสังคม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี
ส่วนร่วม  ได้แก่  การแจ้งความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติหรืออ่ืน ๆ 
และขจัดการผูกขาดทั้งโดยทางภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจ  ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและการร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความคุ้มค่า  ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด  ดังนั้นในการ 
บริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า  ซึ่งจำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่
ผู้รับบริการหรือประชาชนโดย “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำรัส
ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่  พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  65  ปี  ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้รอดพ้น  และสามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
  ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดีที่ ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป  โดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  เช่น  การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น 
อย่างรอบคอบ 
  การมีภู มิคุ้มกันที่ดี ในตัว   หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
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  เงื่อนไข  หมายถึง  การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง  ต้อง
อาศัย  ทั้งความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
  เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างรอบด้าน  
ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติ  ปัญญาในการดำเนินชีวิต 
 

  ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองทับกวาง  จึงได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก  เช่น 
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  ของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 

 

2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  เทศบาลเมืองทับกวาง 
  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
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3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  เทศบาลเมืองทับกวาง  
  ข้อ 3  ข้าราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง  ทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ ดังนี้ 

1) ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3) การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
5) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกฎหมาย 
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บดเบือนข้อเท็จจริง 
8) การมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
10) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ข้อบังคับเทศบาลเมืองทับกวาง  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  ในฐานเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีหน้าที่ในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการดำเนินการด้านการเงิน  การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการ
ดำเนินงานจัดการบริการสาธารณะการศึกษาของท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฉะนั้นเพ่ีอเป็นการสร้างจิตสำนึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองทับกวาง 
  เทศบาลเมืองทับกวาง  จึงได้กำหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการของเทศบาลเมืองทับกวาง  
เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการอันจะทำให้
ได้รับการยอมรับเชื่อถือ  และศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1. ความซ่ือสัตย์และรับผิดชอบ 

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
     แก่ราชการ 
1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทาง 
      ราชการเป็นสำคัญ 
1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองและมุ่งม่ันแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

 

  ข้อ 2. การมีจิตสำนึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา 
2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่าง 

เท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
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2.2  ให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและ 
ครบถ้วนด้วยความเต็มใจ 

 

  ข้อ 3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงานเพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น 
      ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2  ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย 
3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคีมีน้ำใจเพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

  ข้อ 4. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1  ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

 

  ข้อ 5. การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วางแผนการดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมายพร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเอง  และ  ลด  ละ  เลิกอบายมุข 

 

  ข้อ 6. การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1  การยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน 
6.2  กล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

 

  ข้อ 7. ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  พนักงานเทศบาลเมืองทับกวาง 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ  ดังนี้ 

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ   
และมีความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ 

ของประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันอยู่เสมอ 
6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
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7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

 

ประกาศเจตนารมณ์เทศบาลเมืองทับกวาง  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
  เนื่องด้วยเทศบาลเมืองทับกวาง  เป็นหน่วยงานที่รับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด  
ซึ่งในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองทับกวาง  ได้คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน
เป็นหลัก  เทศบาลเมืองทับกวาง  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชน
อย่างแท้จริง  เทศบาลเมืองทับกวาง  มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  
และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย์สินราชการ 
2. ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
3. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส  เสมอภาค 
5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรัปชั่น 
7. ร่วมปกป้อง  คุ้มครอง  ผู้ต่อต้านคอรัปชั่น 
8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 

ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการ 
ประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระสำคัญเป็น  4  บท  ได้แก่ 
  บทที่  1  ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  บทที่  2  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  บทที่  3  การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
  บทที่  4  การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่  1 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 คำว่า  Conflict of Interest  มีการแปลเป็นภาษาไทยได้หลายคำ  เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจึงหมายถึง 
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตาม
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ 7 ประการ  ดังนี้ 
 1 หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อำนาจหน้าที่เพ่ือตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้อำนาจหน้าที่ให้
บริษัทตัวเองได้รับเหมางานจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน  เป็นต้น 
 2 รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้าพนักงานงานสรรพากรแล้วรับ
เงินจากผู้มาเสีย  หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจากร้านค้า  เป็นต้น 
 3 ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่  ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม   
 4 ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนตน  เช่น  การใช้รถยนต์  หรือคอมพิวเตอร์
ราชการ  ทำงานส่วนตัว  เป็นต้น 
 5 ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน  จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดัก
หน้าไว้ก่อน  เป็นต้น   
 6 รับงานนอก  ได้แก่  การเปิดบริษัททางธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทำงานอยู่  เช่น  เป็นนัก
บัญชี  แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น   
 7 ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง  คือ  การไปทำงานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีทำงานเดิม  โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและ
แผนของธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ 
• ผลประโยชน์ส่วนตน (Private  Interest) 
    “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 

ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู  เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์  เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้อง  

     ผลประโยชน์ส่วนตน  มี 2 ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary) 

 
 



 

 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน  ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น  แต่ยังเกี่ยวกับการ 
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำใจไมตรีอ่ืน ๆ 
     - ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน  เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

• หน้าที่สาธารณะ (Public duty) - หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐ  คือ การให้ 
ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา 
อาสาสมัคร 

• ผลประโยชน์สาธารณะ (Public interest)  คือ ผลประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวม 
ของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน  การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่
เรื่องง่าย  แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแกสิ่งนี้  โดย 
     - ทำงานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
     - ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
     - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
     - ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ  มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัด 
       ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ 
     - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - หลีกเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
     - หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
     - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที่ 
     - ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง  ขณะที่ไปหาตำแหน่ง 

      งานใหม ่
• ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)  องค์กรสากล คือ Organization for  

Economic Cooperation and  Development  (OECD)  นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์  
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ดังนี้ 
     ผลประโยชน์ทับซ้อน  มี  3  ประเภท  คือ 
     1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน 
     2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent ) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้  ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ  ก็อาจจะนำมาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง  ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น  แต่ต้องทำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
     3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้  (potential)  ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะ 
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

• หน้าทีท่ับซ้อน  (Conflict  of  duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing  
Interests) มี 2 ประเภท 



 

 

 
-  ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง  เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน 

หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน  แต่ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทำงาน
บางอย่างที่คนอ่ืน ๆ ทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเก่ียวข้อง 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง  บทบาท และการทำ 
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลำเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม   

ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย  เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ 
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทำหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้
 



บทที่  2 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มีดังนี้ 

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี 
ความสำคัญอันดับต้น 

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ 
ภาคภายใต้กฎหมาย  และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 

• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์ 
สาธารณะและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตน  หรือของคนบางกลุ่มแทน  ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและ
อาจนำไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตน  มีบางครั้งที่ 
ผลประโยชน์ส่วนตนมักจะมาขัดแย้งกับการทำหน้าที่  แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่ม ี

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส  และพร้อมรับผิดชอบ   
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม  เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน  รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ทำให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทำงาน  และต้องพัฒนา 
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง  มิฉะนั้น 
คนก็จะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทำงานหรือการตัดสินใจ  กรณีนี้ 
เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบ  หรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน  เนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

     - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลำเอียงได้ง่าย 
     - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
     - ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 

หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที ่

ต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายใต้กรอบกฎหมายและนโยบาย  จะต้องทำงานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า  ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล  
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนา  อาชีพ  จุดยืนทางการเมือง  เผ่าพันธุ์  
วงศ์ตระกูล ฯลฯ  ทั้งเจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น  แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 
 



• สนับสนุนความโปร่งในและความรับผิด  :  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวน 
การแสวงหาข้อเท็จจริง  การเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส  นั้นคือ  เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อม
รับผิดมีวิธีการต่าง ๆ เช่น  จดทะเบียนผลประโยชน์  โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์
ทับซ้อน  การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย  ทั่วหน้า จะทำให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน  ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  :  การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร  การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย  และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี  เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำได้  และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

• สร้างวัฒนธรรม  : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจใน 
เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น  และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้ 

     - ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ 
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 
      - ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทำงาน 

     -ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย  เพ่ือมิให้มีผู้นำไปใช้ในทาง 
ที่ผิด 

     - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง
ดังต่อไปนี้ 
      - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกำหนดทางจริยธรรม 
      - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - วิธีจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทำ
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• กรอบการทำงาน  เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ 

นำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอน สำหรับการพัฒนา และ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม  รวมถึงกลยุทธการจัดการและแก้ไขปัญหา 
3) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
4) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง  
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุนองค์กร  และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 



 

• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   

1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้  คือ  การระบุว่าในการทำงานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง   
  - เป้าหมายสำคัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือ ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้  เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 
      - การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญ  เพราะจะทำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทำให้

เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
     - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน  เช่น  ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ  (เช่นหนี้) ธุรกิจ 

ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กร 
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมืองฯลฯ) การทำงานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน /กลุ่มอ่ืน 

 - ตัวอย่างของจุดเสี่ยง  เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ 
ตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต   การ
ให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน  การกระจายงบราชการ  การปรับลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ  ทั้งนี้  รวมถึงงานที่ สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

      - การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

 

2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม    
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ  ความตระหนักของ 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน  
ดังนั้น  กฎเกณฑ์เก่ียวกบการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค์กร  และยังต้องทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 
  - รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น  หรือ
แบบเป็นไปได้) 
  - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ 
  - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
    - เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร  เอกชนที่มาทำสัญญา  อาสาสมัคร  หัวหน้างานระดับสูง  และกรรมการบริหาร  
การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ  และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน  เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถ
เข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  ส่วนตัวผู้บริหาร
เองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - ขั้นตอนแรกในการให้ความรู้  คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร  อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย  รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน  ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่
ชัดเจนสำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การ
ร่วมกันทำงานกับภาคเอกชน  การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน  การแปรรูปการลดขั้นตอนและการ
กระจายอำนาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ  และกิจกรรมทางการเมือง  เป็นต้น    



- นอกจากการให้ความรู้แล้ว  ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร  รวมถึงกลยุทธ์การ 
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม  การสร้างความตื่นตัวและความเอา
ใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

4) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง   
     - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ 

ในตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  และให้ความช่วยเหลือแก้ไข  ผู้บริหารมีความสำคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

     - ผู้บริหารต้อง (1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนหรือไม่  (2) ชั่งน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร  ประโยชน์ส่วนบุคคล  และประโยชน์สาธารณะ  และ
พิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  และ (3) พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ 
รวมถึงระดับและลักษณะของตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) สื่อสารกับผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย 
        - ประเด็นสำคัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย  เนื่องจากไม่ว่าจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด  ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม   ผลเสียที่เกิดขึ้นก็
เลวร้ายไม่แพ้กัน 

     - การทำงานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ  องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีการป้องกัน  ไม่ว่าเป็นเรื่องของข้อมูลภายใน  หรือโอกาสการใช้อำนาจ
หน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ทับซ้อน  และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลที่ตามมา  หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  เช่น  ยกเลิกสัญญา  หรือดำเนินการตามกฎหมายบาง
องค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วน
และผู้ทำสัญญาด้วย 

     - นอกจากนี้  ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก  อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น  ให้มีส่วนร่วมใน
การระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา  ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  วิธีเหล่านี้จะ
ทำให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งนี้  ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้  องค์กรภาครัฐต้องทำให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
        - ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ  โดย

สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ  และผู้มีส่วนได้ เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการ
ทำงาน  รวมถึงสภาพสังคม  เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ  
นอกจากนี้  ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความ
มุง่มั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย  การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการ
ทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ  และปรับเปลี่ยนการทำงานให้
สอดคล้องกัน  โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่  
 
 
 
 
 
 



การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร้อง/อคติของ
ภาครัฐ  เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity)  และการยึดมั่น  ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ   

ที่กระทำโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ   หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำผิดของ
เจ้าหน้าที่  โดยแทนที่จะยกย่อง  ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง  ทุจริต  หรือพฤติกรรม
อาชญากรรม  กลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ  ทำให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 
      หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน  การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ  เมื่อเกิดการทำผิดร้ายแรง
หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ  การรายงานการกระทำผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้  
หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปิดเผยจึงทำได้ยาก : 
     การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน  มีช่องทาง  วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ 

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทำผิด  แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทำให้การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นเรื่องยาก
สำหรับเจ้าหน้าที่   ปัญหาสำคัญคือ  การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ
สัญญาที่มีต่อส่วนรวม  และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที่  3 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร้อง/อคติของ
ภาครัฐ  เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity)  และการยึดมั่น  ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ   

ที่กระทำโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ   หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำผิดของ
เจ้าหน้าที่  โดยแทนที่จะยกย่อง  ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง  ทุจริต  หรือพฤติกรรม
อาชญากรรม  กลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ  ทำให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 
      หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน  การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ  เมื่อเกิดการทำผิดร้ายแรง
หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ  การรายงานการกระทำผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้  
หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปิดเผยจึงทำได้ยาก : 
     การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน  มีช่องทาง  วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ 

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทำผิด  แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทำให้การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นเรื่องยาก
สำหรับเจ้าหน้าที่    

     ปัญหาสำคัญคือ  การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี
ต่อส่วนรวม  และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

     การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรม
ในมาตรฐานทางจริยธรรม  (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม  ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่ม
คนและสังคมท่ีให้ความสำคัญว่า  บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจำเป็น 

     ปัจจัยสำคัญอีกประการที่ทำให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทำผิดคือ  ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้
เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ  ได้รับการปกป้อง  แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดมัก
ได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม 

• การส่งสาสน์ขององค์กร : 
     องค์กรต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่า   

เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด  ต้องมีคำแนะนำแก่
เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร  และจะจัดการอย่างไร  เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
แนวโน้มจะทำให้เกิดการกระทำผิด 

• กฎหมาย  ระเบียบ  และนโยบาย  : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระทำผิดมาจากกรอบกฎหมาย  มาตรฐานทางจริยธรรม  รวมทั้ง 

นโยบายขององค์กร  ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนำพฤติกรรมที่
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ  รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทำที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย   
 
 



การเปิดเผยการกระทำผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม  ต้องมีกลไกการรายงานและการ 
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ  การเปิดเผยการกระทำผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ดำเนินการอย่างไร  และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

• องค์กรควรจะทำอย่างไร  : 
วิธีที่ดีที่สุด  หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทำผิด  จัดช่องทาง 

อำนวยความสะดวก  สนับสนุน  และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทำผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทำผิดและการคุ้มครองพยาน  คือ 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ  จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ 

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ  โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น  หัวหน้า  ผู้อำนวยการ  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)  ผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการจริยธรรม  หรือ
องค์กรจริยธรรมภายนอก  การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น  ข้อมูลที่เปิดเผย  ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ  หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น  ละเลย  เพิกเฉย  เลินเล่อ  หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม  ทำให้สูญเสียเงินทองของ 
  แผ่นดิน 
- การกระทำที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ  ความปลอดภัย  หรืออันตรายต่อ 
  สิ่งแวดล้อม 

       ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหายจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน  เช่น  ในกรณีการขู่
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทำงาน  องค์กรควรกำหนดกระบวนการเปิดเผยประโยชน์สาธารณะ
และประกาศใช้อย่างชัดเจน 

     ประโยชน์ของกระบวนการ  คือ  บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจำเป็นจ้องรายงาน/เปิดเผยจะต้อง
ทำอย่างไร  เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนปกป้อง  กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระทำผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น  ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที  (อย่าง
เป็นสัญชาติญาณ)  ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง  ประพฤติผิด  ควรต้องรายงานทั นทีต่อหัวหน้า  
ผู้บังคับบัญชา  และผู้บริหารระดับสูง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 
  การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นสิ่งสำคัญ  และผู้รับรายงานควรให้คำแนะนำผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบ  และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 
  เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทำผิดใน 4 กลุ่มคือ 

1) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช. 
2) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
3) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือ

ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
4) การกระทำของบุคคลเป็นผลทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ความปลอดภัยกับสาธารณะ

หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระทำผิดบางประเภทอาจไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น  การเปิดเผยต่อ 

สื่อมวลชน  การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมของรัฐบาล  การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการ
เปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย  
 



  นโยบายและกระบวนในการเปิดเผย  จะต้องครอบคลุม : 
  - เนื้อหาในการเปิดเผย 

- การเปิดเผยจะทำได้ที่ไหน  เมื่อไร  และอย่างไร 
  - ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
  - เปิดเผยต่อใคร 
  - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
  - กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
  - กระบวนการตรวจสอบ 
  - บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
 

• การให้ความสำคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น  : 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกำหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง  หรือ 

การให้บริการที่ไม่เป็นธรรม 
  การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น  เช่น  การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือ
รายงานต่อองค์กรอิสระ  เช่น  ปปช.  ปปท.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• ผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  : 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง 

อย่างเชื่อมั่นได้  และข้อมูลบุคคลต้องเก็บรักษาเป็นความลับ  ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการ
ในการให้คำแนะนำต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสำคัญ  สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน  และควรมีการ
อบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

• เบื้องหลังความสำเร็จ  : 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ 

องค์กร  องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบที่ชัดเจน  จะทำให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก  วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  การปกป้องพยานและภาวะผู้นำต่อความสำคัญในการเปิดผิดการกระทำผิดขอ
เจ้าหน้าที่  และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
  การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สำคัญมากหน่วยงาน
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม  มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม  ซึ่งจะทำให้
เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความสำเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- การให้คำปรึกษาแนะนำหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ  ผ่านการพบปะ  สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ  
  และหัวหน้าสายงาน 
 
 
 



• บทบาทสำคัญของการบริหาร  : 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public   

Information Disclose : PID)  ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร  และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผู้เปิดเผย  ผู้อำนวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการการ
ตรวจสอบ  และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน  บทบาทสำคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย  คือ  การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่  หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญมาก   
ในการสร้างบรรยากาศในที่ทำงาน  ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์ตอบสนองของข้าราชการและผลที่
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่าง ๆ 

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น 
เหยื่อ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่ เปิดเผย  หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย  ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการลดแรงต่อต้าน  หากสิ่งที่
เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว  เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและ
ป้องกันผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะทำได้ 

บทบาทอ่ืน ๆ คือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้นำแก่ลูกน้องที่ทำงาน  ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม  
  เพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย  และเจ้าหน้าที่  โดยให้คำปรึกษา 
แนะนำลูกน้องไม่ให้ทำผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทำผิด  การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น  และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง  ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม  เป็นกลาง  ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ตรงไปตรงมา  ไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องทำให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติงานอย่างเป็น 
ความลับ  เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผย 

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์  หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุป 
รายละเอียดเป็นเอกสาร  ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้กระทำใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย  มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ   หรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทำเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  หรือทำให้รับรู้ได้ว่า  มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน  : 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ  เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ 

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล  โดยอธิบายว่า  ทำไม  ต้องเปิดเผย  และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผย
การกระทำผิด 

จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา  การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making)  
แก่ข้าราชการ  หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร  รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะ ในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย  และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล  รวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 



• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best-practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ 

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป  และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust  support)  เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คำปรึกษา 
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดที่เหมาะสม  และปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีผลต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน  หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง 
ธรรมชาติ  และขนาดขององค์กร 

- นโยบาย  โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชา  ข้าราชการทั่วไป  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

  
   



บทที่  4 
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน ์

 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้ และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

• เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐว่า  จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ปราศจากผลประโยชน์
ส่วนบุคคล  หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจและการกระทำหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ  ย่อมทำลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด  หมายถึง  สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการ 

หรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า)  ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด  สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายถึง รวมสินค้าบริโภคความบันเทิง การ 

ต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัว  บัตรกำนัล  บัตร
ลดราคาสินค้า   

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง  
 สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น  การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตน  การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอ่ืน ๆ    

     รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ – รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี 3 คำถาม  ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 
 
 



1) เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ  แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือ 

เป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคมอย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับเป็นเงิน  เช่น  ล็อตเตอรี่  หุ้น  
พันธบัตร  เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ  คือ 
- ทำไมเขาจึงเสนอให้  เช่น  ใช้แทนคำขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน 

หรือไม ่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทำงานในอนาคต 
- ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง  อ่อนไหว  หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น   

งานตรวจสอบภายใน  และงานตรวจสอบคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง  การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้  มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

2) การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หากการรับก่อ 
ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน ที่ได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ   หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดย
มิชอบ 
      การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ  
และการทุจริตคอรัปชั่น  ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง  โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ  ควรกำหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ 
      หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า  “การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้อง
กระทำด้วยความเป็นกลาง  ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ  และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”   
      ดังนั้น  องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ  
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง  เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น  ทำให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ  และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
      ประการสำคัญ  สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทำ
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ  และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง  เที่ยง
ธรรม  ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ 
 

2) เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย  กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  เช่น  ประกาศ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน  เช่น  ห้ามรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กำลังจะมาทำการค้า  การสัญญาว่าจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรกำหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 



2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทำงานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ 
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ  และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กร  และระดับบุคคล  อาทิเช่น  งานตรวจสอบ  งานจัดซื้อจัดจ้าง  การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต 
ฯลฯ  ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม  และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย  แม้ว่าหน่วยงานของ
ท่านมิได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กำหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์  ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ 
      หลักการ  กำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่  ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่   หรือควรตกเป็นของข้าราชการ  ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า  3,000 บาท ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 
(ภาคผนวก 1) 
 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
➢ ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่าทางวัฒนาธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น  งานศิลปะ  พระพุทธรูป   

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ  แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย  ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของทาง
องค์กร  ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

➢ ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด  มีค่าน้อยกว่า  3,000 บาท  ไม่ต้อง 
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

➢ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท  ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

➢ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด  ระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท  และ 
เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องรับ  ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

➢ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน 
ขององค์กร  เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  องค์กรพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดำรงตำแหน่งเดิม  
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน  ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บป่วย ฯลฯ   

➢ ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ  แม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่ม  เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี  แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

➢ ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน  องค์กร 
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ำเสมอ  บ่อยครั้ง  อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน  ก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก ชอบ คาดหวังว่าจะ
ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ  ควรปฏิเสธการรับ 

➢ เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้  (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง 
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ) 
 
 
 



3) เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง  หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง  3,000 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา 

ตัดสินว่า  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
3) หากราคามากกว่า 15,000 จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ  และส่วนราชการ 

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

4) การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น  และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม 

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน  จนกระทั่งถึงไล่ออก  ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากนั้น  หากรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และ 

สามารถพิสูจน์ได้ว่า  ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ  หากถูกตัดสินว่าผิดจริง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ  

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ก่อให้เกิดการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 

กุญแจแห่งความเสี่ยง  2  ประการที่สำคัญ คือ 
1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์  โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า 

ความเป็นจริง  การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น  บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้น ๆ มีค่าต่ำกว่าที่เป็นจริง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน  การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็น
การคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่ายฝืนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
▪ การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้ 

เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ทำให้ เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ  หรือรับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์  โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่กำหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  และหรือผู้รับจัดซื้อ  อาจรับรู้ผิดพลาดและ 
เข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทำให้ระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

     นอกจากนั้น  หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์กร  ข้าราชการ และ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ  “การรับรางวัล”  จากการปฏิบัติหน้าที่  และละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยความรับผิดชอบ  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

▪ การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง  มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญ 
และผลประโยชน์  โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา  บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ถือ
ได้ว่าเป็นความผิด  แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 
  “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว  แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจ  หรือหากไม่รับจะ
เป็นการทำลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
  “คนอ่ืน ๆ ก็ทำเช่นนี้  ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้” 



  “ดูซิ  ฉันอุทิศเวลานอกราชการทำงาน  ดังนั้น  มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล  
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
  “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน  และเป็นเรื่งธรรมดาที่ฉันมัก
เป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
  “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้  และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้  
แม้ว่าฉันจะให้คำแนะนำก็ตาม” 
  “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 

 ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า  เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ 
ถูกดำเนินการทางวินัย  หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำท่ีมิชอบ 
 

โมเดลสำหรับการตัดสินใจ 
ประเด็น การตัดสินใจ 

เจตนารมณ์   : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือประโยชน์ 

กฎ  ระเบียบ   : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์ 

ความเปิดเผย   : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

คุณค่า   : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

หลักจริยธรรม   : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่  และมีอะไรบ้าง 

อัตลักษณ์   : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 

เวลาและโอกาส   : เวลาและโอกาสในการให้  คืออะไร 

 
บทสรุป 
 ความเชื่อถือไว้วางใจ  และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี  เมื่อท่านเป็นข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด  ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ  โดย
ปราศจากอคติ  ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน  
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ 
 แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้  ซึ่งถือว่าของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ  การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม  จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต  และทำลายชื่อเสียงของท่าน  รวมทั้งองค์กร
ของท่านเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


