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คำนำ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซ่ึงดำเนินการแกไขปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนใหแก

คนในทองถ่ินเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุของปญหาท่ี

เกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติ

หนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ัง

ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเปนเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอน

ของปญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคำสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแกไข

ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุก

สวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได 

 องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการดำเนินการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอำนาจในตำแหนง

หนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดทำคูมือการพัฒนาสงเสริมการ

ปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม เพ่ือเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานตอไป 
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บทนำ 
 

 การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชนสวน
บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอำนาจในตำแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใชดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาท่ีของรัฐ จนทำใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ  ความเปนกลาง  และความเปนธรรม  จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม  และทำใหผล
ประโยชนหลักขององคกร  หนวยงาน  สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป  โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพใหบริการ  ความเปนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม  ตัวอยางเชน  การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจาก
ผูประกอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการละ
เวน  การยกเวน  หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพ่ือประโยชนของเจาหนาท่ีของรัฐ  และพวกพอง ฯลฯ   
เปนตน 
  อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทำความผิดยังพบผูกระทำความผิดโดยไมเจตนา  หรือไมมีความรู
ในเรื่องดังกลาวอีกเปนจำนวนมาก  จนนำไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
  ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
(Conflictt  of  interest : COI)  เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ   
  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมไดตระหนักถึงความสำคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการ
ปฏิบัติราชการ  จึงไดนำนโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
 

คานิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพ่ือ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
๒. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ 
๑๐. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ 
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 

 
 

 



หลักธรรมาภิบาล 
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม นั้นไมใช
แนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษย
เปนพันๆป ซ่ึงเปนหลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน
และคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบท่ีสำคัญ ๖ ประการดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปน

ธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสรางคานิยมท่ี
ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซ่ือสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

๓. หลักความโปรงใส คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และชวยใหการทำงานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทำใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การ
แจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอยางดียิ่ง 
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออำนวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงาน
ท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจำกัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จำเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซ่ึงจำเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือประชาชน
ดวย 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ำแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดำรงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกิน   โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทำนั้น ๆ อยางรอบคอบ 



           การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
 

  เง่ือนไข 
               การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ท้ังความรูและ
คุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 
            เง่ือนไขความรู   ประกอบดวย  ความรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ท่ีเก่ียวของ อยางรอบดาน  ความ
รอบคอบท่ีจะนำความรูเหลานั้นมาพิจารณา  ใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความซ่ือสัตย
สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติ ปญญาในการ ดำเนินชีวิต 
 

ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงไดกำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
ดังเชน 

๑. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิน่ฝายบริหาร องคการบรหิารสวนตำบล 
หนองแขม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยจะตองยึด
ม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 
๔) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ๒. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบล
หนองแขม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ัน
ในมาตรฐานทางจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  
ทับซอน 
๔) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 



๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

๓. ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม พ.ศ. ๒๕๕2 
 ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขมทุกคน มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑o ประการดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  
ทับซอน 
๕) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
๑o) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน พัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

ขอบังคับองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม วาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ในฐานะเปนองคกรท่ีใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยมีหนาท่ี

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินการดำเนินการดานการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได การพัฒนา
ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดำเนินงานจัดการ
บริการสาธารณะการศึกษาของทองถ่ินการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมท้ังสงเสริมใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินฉะนั้นเพ่ือเปนการสรางจิตสำนึก
ของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมี
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 

องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม จึงไดกำหนดขอบังคับจรรยาขาราชการองคการบริหารสวน
ตำบลหนองแขม เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการลูกจางและพนักงานจางใหมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเปนธรรมธำรงไวซ่ึงศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทำใหไดรับการ
ยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไปไวดังนี้ 

ขอ๑ ความซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 
๑.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความรูความสามารถโดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการเปน

สำคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทำของตนเองและมุงม่ันแกไขเม่ือเกิดขอผิดพลาด 
ขอ๒ การมีจิตสำนึกมุงบริการและใหคำปรึกษา 
๒.๑ ใหบริการแกสวนราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความ

เต็มใจ 



๒.๒ ใหคำปรึกษาแนะนำแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน 
ขอ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหนาท่ีโดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ

สวนรวม 
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีใหสำเร็จตามเปาหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสามัคคีมีน้ำใจเพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ขอ๔ การปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาท่ี 
ขอ๕ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการดำรงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมท่ีจะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบายมุข 
ขอ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกตอง 
๖.๑ ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจรยิธรรมเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเพ่ือนขาราชการ 
ขอ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกำหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตำบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยท่ัวไปใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนเครื่องกำกับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงดำรงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสงัคม 

 



ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตำบลหนองแขมเปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

  เนื่องดวยองคการบริหารสวนตำบลหนองแขม เปนหนวยงานท่ีรับใชและใหบริการประชาชนอยาง
ใกลชิด  ซ่ึงในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลหนองแขม ไดคำนึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุด
ของประชาชนเปนหลัก  
  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขม  ไดเล็งเห็นความสำคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเปนปญหา
ท่ีทำใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทำใหผลประโยชนไมตกถึงมือ
ประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตำบลหนองแขมจึงมีเจตนารมณรวมกันในการดำเนินงานใหเกิดความ
โปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให
เจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ไมยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพยสินราชการ 
๒. ไมเรียก  ไมรับ  ไมเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชนมิชอบ 
๓. ไมใชอำนาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนตนหรือพวกพอง 
๔. ปฏิบตัิหนาท่ีดวยความโปรงใส เสมอภาค   
๕. กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
๖. เปดเผยตอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอรรัปชั่น 
๗. รวมปกปอง  คุมครอง  ผูตอตานคอรรัปชั่น 
๘. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

 

  ในคูมือเลมนี้  จะสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใชเพ่ือ
การปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน  โดยมีสาระสำคัญเปนเปน ๓  บท  ไดแก 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
๒. บทท่ี ๒  การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให – รับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 

 
ความหมายผลประโยชนทับซอน 
  คำวา  Conflict  of  Interests  มีการใชคำภาษาไทยไวหลายคำ  เชน  “ผลประโยชนทับซอน”  
“ผลประโยชนขัดกัน”  “ผลประโยชนขัดแยง”  หรือ  “การขัดกันแหงผลประโยชน”  ถอยคำเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  อันเปนการกระทำท่ีขัดตอหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  (Good Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน  จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง
ผลประโยชนสวนตน  และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ  กลาวท้ังเปน
สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให
เกิดประโยชนสวนตัว  โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไมจำกัดอยูในรูปแบบของ
ตัวเงิน  หรือทรัพยสินเทานั้น  แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗  ประการ  
ดังนี้ 
  ๑. หาผลประโยชนใหตนเอง  คือ  การใชอำนาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง  เชน  ขาราชการใชอำนาจหนาท่ี
ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทำงาน  เปนตน 
  ๒. รับผลประโยชน  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชน  เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี  หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกำนัลจากรานคา  เปนตน 
  ๓. ใชอิทธิพล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตำแหนงหนาท่ี สงผลท่ีเปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 



  ๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทำงานสวนตัว  เปนตน 
  ๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาวดัก
หนาไวกอน เปนตน 
  ๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททำธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทำงานอยู เชน เปนนักบัญชี 
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทำงานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน  เปนตน 
  ๗. ทำงานหลังออกจากตำแหนง  คือการไปทำงานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทำทำงานเดิม  โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม  เชน  เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ  หลังจากเกษียณ  เปนตน 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

บทท่ี ๑  
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกำหนดมาตรฐานจริยธรรม 
หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  สวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕  ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดกำหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม  สวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕  และประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการ
บริหารสวนตำบลตะเคียนไดกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนท่ี ๑  
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๓ 

สำหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสำคัญเปน๓หัวขอใหญคือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 

 

หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 

ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  โดยใหผลประโยชนของ

สาธารณะมีความสำคัญในอันดับตน 

ความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก

คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย  และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม) 



 

การบริหารผลประโยชนทับซอน 
หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสำคัญ

อันดับตน 
• ความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม) 
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาท่ีก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ

ใหความสำคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนำไปสูการประพฤติ
มิชอบในท่ีสดุ 

• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาท่ี ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทำหนาท่ีแตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนท่ีมี 

• หนวยงานภาครฐัตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรบัผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน 

• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทำใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากข้ึน 

• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดข้ึนในการทำงานและตองพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรท่ีสงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 

• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปด 

• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเม่ือมีอิทธิพลตอการทำงานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี
การใชหนาท่ีในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 

• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลำเอียงไดงาย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง 

นิยามศัพทและแนวคิดสำคัญ 
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตอบุคคล/กลุมไม

วาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ี
แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวยเชนเพ่ือนญาติคูแขงศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน
เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชนท่ีดินหุนตำแหนงในบริษัทท่ีรับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ำใจไมตรี
อ่ืนๆ 



- ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลำเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

•หนาท่ีสาธารณะ (public duty) – หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทำงานใหภาครัฐคือการใหความสำคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจำกัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ังระดับทองถ่ินและ
ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทำงานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาท่ีภาครัฐ
สามารถใหความสำคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

- ทำงานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทำงานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ใหความสำคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ี 
ตองจำกัดขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทำหนาท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน 
- หลกีเลี่ยงการกระทำ/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทำใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล 
ภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใชตำแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอำนาจหนาท่ี 
- ไมใชประโยชนจากตำแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตำแหนงขณะท่ีไปหา 
ตำแหนงงานใหม 
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แต

จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซ่ึงผลเสียไมนอยกวา
การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม
เทานั้นแตตองทำใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

•หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจำหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาท่ีท้ัง
สองออกจากกันได อาจทำใหทำงานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน



หนวยงานท่ีมีกำลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทำงานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆทำไมได คนสวนใหญไม
คอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทำบทบาท
หนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้นทำใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนำมาใชเปนประโยชนแกการทำบทบาทหนาท่ีใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานำขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำ
หนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนำมาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 
 

หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทำเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลักเจาหนาท่ี

ตองตัดสินใจและใหคำแนะนำภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทำงานในขอบเขตหนาท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคล
อยางเปนกลาง ไมมีอคติลำเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไม
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย 

• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตางๆเชนจด
ทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตำแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวน
ตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี ถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใช
กระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนาจะทำใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความเชื่อม่ันแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย 

• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการจัดการ
ตองอาศัยขอมูลนำเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและ
เจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมีเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทำได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ีซ่ึงตอง
อาศัยวิธีการดังนี้ 

- ใหขอแนะนำและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทำงาน 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจในการ
เปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทำงาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผย เพ่ือมิใหมีผูนำไปใชในทางท่ีผิด 
- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ

ซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 
- มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกำหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 
- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทำใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตอง

ทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 



แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 
• กรอบการทำงาน เปนวิธีการกวางๆไมจำกัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถ

นำไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสำหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 
๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง 
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน 
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
 
• รายละเอียดแตละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน

ทับซอนและผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 
- เปาหมายสำคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เพ่ือปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสำคัญ เพราะจะทำใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทำให

เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพ
การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทำงานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/ กลุมอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทำสัญญาจัดซ้ือจัดจางการตรวจตราเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการท่ีอุปสงคมากกวา
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอ
พิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกำหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ

เจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเก่ียวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทำให
ผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ 

- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆท่ีใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 
 



๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 
- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต

เจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม
ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทำงาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะ
ชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับ
ซอน 

- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตำแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจนสำหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทำงานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอำนาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความต่ืนตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสำคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

๔) ดำเนินการเปนแบบอยาง 
- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จำเปนตองอาศัยความทุมเทของผู ท่ีอยูใน

ตำแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาท่ี
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสำคัญเนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคำนึงถึงสิ่งท่ี
ผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (๒)ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตำแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

๕) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 
- ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวรายไมแพกัน 
- การทำงานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอำนาจหนาท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมาหากไม
ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทำธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทำสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับ
ซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทำใหไดนโยบายท่ี
สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับ
ซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทำใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามขอมูล

จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทำงาน รวมถึงสภาพสังคม 



เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ 
การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผู
ปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและ
การใหคำปรึกษาแกเจาหนาท่ีการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/
อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง 

 
• ผูเปดเผยผลประโยชน : 
ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทำโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทำผิดของเจาหนาท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทางลบ ทำใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ
เปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทำผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทำผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปดเผยจึงทำไดยาก : 
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทำผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทำใหการเปดเผยการกระทำผิดเปนเรื่องยากสำหรับเจาหนาท่ี
ปญหาสำคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๒ 
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
• ผูเปดเผยผลประโยชน : 
ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทำโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทำผิดของเจาหนาท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทางลบ ทำใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (Whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทำผิดท่ีรายแรงหรือเปน
ปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทำผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปดเผยจึงทำไดยาก : 
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทำผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทำใหการเปดเผยการกระทำผิดเปนเรื่องยากสำหรับเจาหนาท่ี
ปญหาสำคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาท่ีมีตอกลุมคนและ
สังคมท่ีใหความสำคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจำเปนปจจัยสำคัญอีกประการท่ีทำให
บุคคลไมกลารายงานการกระทำผิดคือ ขอมูลท่ีเปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับไดรับการปกปอง 
แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทำผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจท่ีจะเปดเผยควรจะ
เปนเรื่องพ้ืนฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทำผิดพรอมท้ังการปกปองขอมูลท่ี
รายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 
ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทำโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทำผิดของเจาหนาท่ี โดย
แทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทางลบ ทำใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง
พยาน (whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ
เปดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทำผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทำผิด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทำไมการเปดเผยจึงทำไดยาก : 
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทำผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทำใหการเปดเผยการกระทำผิดเปนเรื่องยากสำหรับเจาหนาท่ี
ปญหาสำคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 



• การสงสาสนขององคกร : 
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงวา 

เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวาถูกปกปด ตองมีคำแนะนำแกเจาหนาท่ีวา
จะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโนมจะทำใหเกิด
การกระทำผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปดเผยการกระทำผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ังนโยบาย

ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนำพฤติกรรมท่ียอมรับใหปฏิบัติ
และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทำท่ีเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย 

การเปดเผยการกระทำผิดเพ่ือปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทำผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดำเนินการ
อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี 

• องคกรควรจะทำอยางไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทำผิดจัดชองทางอำนวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทำผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะไดรับผลกระทบ 
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทำผิดและการคุมครองพยานคือ 
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทำผิด 
- เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 
- เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร

ซ่ึงเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอำนวยการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ(เชน
กลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรอืองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควรประกอบดวย 

- การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
- การบริหารท่ีเปนอคติ หรือ (ลมเหลว) 
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการท่ีไมเหมาะสม ทำใหสูญเสียเงินของแผนดิน 
- การกระทำท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ

สิ่งแวดลอม 
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม

หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทำงาน องคกรควรกำหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจน 

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือมีความจำเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทำ
อยางไร เพ่ือใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ
กระทำผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วา
เม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย 
และผูบริหารระดับสงู หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร 

การเปดเผยการกระทำผิดเปนสิ่งสำคัญ และผูรับรายงานควรใหคำแนะนำผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 

เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทำผิดใน ๔ กลุมคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช. 



๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน 
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ 

ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 
๔) การกระทำของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบตอสิ่งแวดลอม 
การเปดเผยการกระทำผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน

การเปดเผยท่ีกอใหเกิดคำถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปดเผย 
- การเปดเผยจะทำไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร 
- ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย 
- เปดเผยตอใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

• การใหความสำคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน 
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกำหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการ

ใหบริการท่ีไมเปนธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงานตอองคกรอิสระ 
เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน 

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัต ิ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง

เชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคำแนะนำ
ตอผูบริหารใหตระหนักในความสำคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา 

• เบ้ืองหลังความสำเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทำผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร 

องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสำคัญกับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบท่ีชัดเจน จะทำใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนำตอความสำคัญในการเปดเผยการกระทำผิดของเจาหนาท่ี และผลักดันการ
เปดเผยอยางแข็งแกรง 
 การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสำคัญมากหนวยงานจะตอง
พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซ่ึงจะทำใหเจาหนาท่ีเกิดความ
เชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดชันีวัดความสำเร็จ พิจารณาไดจาก 
- มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 



- การใหคำปรึกษาแนะนำหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน 
สาธารณะ 

- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืนๆ 
และหัวหนาสายงาน 

•บทบาทสำคัญของการบริหาร 
ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสำคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผูเปดเผย 
ผูอำนวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสำคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการ
รายงาน 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผูนำเปนเรื่องสำคัญมากใน
การสรางบรรยากาศในท่ีทำงาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรวจสอบตางๆ 

ผูอำนวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทำใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความ
เชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสำคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทำได 

บทบาทอ่ืนๆคือ 
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 
- ปรับกลยุทธการบรหิารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 
- พัฒนาโครงสรางผูนำแกลูกนองท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทำงานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือใหแนใจวา

ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 
- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 
- ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคำปรึกษาแนะนำ

ลูกนองไมใหทำผิดและต่ืนตัวตอการรับรูตอการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูล
อยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก
เพียงไร 

ผูบริหารตองทำใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง 
เปนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการ
กระทำใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทำใหผูอ่ืนรับรูไดวาทำเพ่ือประโยชนสวนตนหรือทำ
ใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสำคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก

ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทำไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการกระทำผิด จัด
ใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเม่ือขาราชการ
ไดเลื่อนตำแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน
การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 



• เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไม
เปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคำปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ
และขนาดขององคกร 

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี ๓ 
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

 
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดำเนินการตามนโยบายการใหและรับ 
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ 
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐ

วา จะตองตัดสินใจและกระทำหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทำใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทำ
หนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทำลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรม
ท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 
ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ

ตอนรับใหท่ีพักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกำนัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวน
ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบตัิ 

• เราจะจัดการอยางไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คำถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 
๑) เราควรรับหรือไม 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 

๑. เราควรรับหรือไม 



ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ
ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนำมาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทำไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคำขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม 
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทำงานในอนาคต 
ถาทานทำงานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ 
ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 

๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ 
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน 
ท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเส่ียงตอการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทำและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทำ
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทำใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีประชา
สังคมมีตอภาครัฐ และทำใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสำคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยาง
เปนธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ี
ถูกตอง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ 

 
 

๒.เราตองรายงานหรือไม 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันจะมีคาเพียง 

เล็กนอยก็ไมควรรับ  เพราะกอใหเกิดความรูสึก

ผูกพันหรือพันธะกับผูให  และอาจกอใหเกิดความ

เสื่อมศรัทธาตอประชาชน 



คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกำลังจะมาทำการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ีจะขอทำใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกำหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและเจาหนาท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมีการ
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทำงานในขอบขายท่ีออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 

หนวยงานของทานมิไดกำหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กำหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดำรงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

หลักการการกำหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท 
ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
ของขวัญ ท้ังหมดท่ี มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวั ติศาสตร  เชน  งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวา
จะมีคาราคาเทาใด 

ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาท่ี
มีความจำเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดำรงตำแหนงเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวย
ฯลฯ 

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท 
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น 



ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ท่ีไดอยางสม่ำเสมอบอยครั้งอาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึง 
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของ 
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ
และตอขาราชการ 
 

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสำคัญคือ 
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ำกวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ำกวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทำใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ

คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทำใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทำใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกำหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ
รับจางตางๆไมตองทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทำงานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความ
รับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปน การรับสินบน 



การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปน
ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทำลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทำเชนนี้ ทำไมฉันจะทำบางไมได” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัลผลประโยชน

พิเศษบาง” 
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน

แรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ

ใหคำแนะนำก็ตาม” 
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 
ทานตองระลึกอยู เสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ ไมสามารถปกปองทานจากการถูก

ดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของทานเปนการกระทำท่ีมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณตัวอยาง 
หนวยงานภาครัฐหน่ึง สงนักทรัพยากรบุคคลท่ีทำหนาท่ีจัดซื้อจดัจาง (HR procurement) ใหเขา

รวมสมัมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูน้ันไดรับรางวัลมลูคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวม
สัมมนาท่ีมบุีคลิกเปน personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับหนวยงาน 
เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัลน้ันไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเน่ืองจากคิดวาเปนรางวัลท่ีตนชนะจากการเขา
รวมกิจกรรมการสัมมนา 

ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตดัสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวม
สัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังน้ันเปนความชอบธรรมของหนวยงานท่ีจะตัดสนิใจวา
จะจัดการอยางไรกับรางวัลช้ินน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในท่ีสุดเจาหนาท่ี
จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือประโยชนตามความเหมาะสม 



 
โมเดลสำหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือ 

  ผลประโยชน 
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา  : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง 
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 

•บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือทานเปนขาราชการและหรือเจาหนาท่ี
ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวัง
ไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนท่ีรัฐจัดให แมวา
นโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แตอยางไร
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนำไปสู
ความเสี่ยงตอการทุจริต และทำลายชื่อเสียงของทานรวมท้ัง องคกรของทานเอง 
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