
       คํานํา 
 

องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินในฐานะเป�นผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ เป�นหน	วยงานท่ีมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะดานต	างๆ ซ่ึงดําเนินการแกไขป1ญหาต	างๆ             
ท่ีเกิดข้ึนใหแก	คนในทองถ่ินเป�นองค�กรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึง
สาเหตุของป1ญหาท่ีเกิดข้ึนภายในทองถ่ินดีกว	าหน	วยงานราชการส	วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการของ
องค�กรปกครองส	วนทองถ่ินย	อมอาจส	งผลกระทบต	อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหน	งหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ท่ีมิควร
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมท้ังป1ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป�นป1ญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเป�นเวลานาน 
ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของป1ญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห	งชาติ หรือ คสช.                 
ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยทุกส	วนราชการ
และหน	วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ	งเนนการสราง                 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส	งเสริมการมีส	วนร	วมจากทุกส	วนในการตรวจสอบเฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน             
เพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได องค�การบริหารส	วนตําบลบานดง ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและ             
การดําเนินการขององค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ                 
หรือไดใชอํานาจในตําแหน	งหนาท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทํา
คู	มือการปฏิบัติงานต	อไป 
 
 
 

องค�การบริหารส	วนตําบลบานดง 
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บทนํา 
การมีผลประโยชน�ทับซอน ถือเป�นการทุจริตคอร�รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป�นการแสวงหา

ประโยชน�ส	วนบุคคลโดยการละเมิดต	อกฎหมาย หรือจริยธรรมดวยการใชอํานาจในตําแหน	งหนาท่ีไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาท่ีของรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ ขาดความเป�นอิสระ ความเป�นกลาง และความเป�นธรรม จนส	งผลกระทบต	อประโยชน�สาธารณะของ
ส	วนรวม และทําใหผลประโยชน�หลักขององค�กร หน	วยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน�
สูญเสียไปอาจอยู	ในรูปของผลประโยชน�ทําการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเป�นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค	าอ่ืนๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต	ระดับองค�กรจนถึงระดับสังคมตัวอย	าง เช	น การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน�อ่ืนใดจากผูประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ 
หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพย�สินของรัฐเพ่ือประโยชน�ของเจาหนาท่ี
ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เป�นตน อย	างไรก็ตาม ท	ามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิด                  
โดยไม	เจตนาหรือไม	 มีความรูในเรื่องดังกล	าวอีกเป�นจํานวนมากจนนาไปสู	การถูกกล	าวหารองเรียน                     
เรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทําอาญา ผลประโยชน�ทับซอน หรือความขัดแยงกันระหว	างผลประโยชน�ส	วนตน
และผลประโยชน�ส	วนรวม (Conflic of interest : COI) เป�นประเด็นป1ญหาทําการบริหารภาครัฐในป1จจุบันท่ี
เป�นบ	อเกิดของป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนป1ญหาการขาดหลัก                  
ธรรมาภิบาลและเป�นอุปสรรคต	อการพัฒนาประเทศองค�การบริหารส	วนตําบลบานดง ไดตระหนักถึงความสําคัญ
การมีผลประโยชน�ทับซอนในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเป�นแนวทําในการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ค่ํานิยมหลัก ๑๒ ประการ 
การสรางค	านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห	งชาติ (คสช.) เพ่ือสรางสรรค�ประเทศ
ไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีค	านิยมไทย ๑๒ ประการ 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
๒. ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน 
๓. กตัญ\ูต	อพ	อแม	 ผูปกครอง ครูบาอาจารย� 
๔. ใฝ]หาความรู หม่ันศึกษาเล	าเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย� 
๗. เขาใจเรียนรูการเป�นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ	 
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 
๑๐. รูจักดํารงตนอยู	โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเขมแข็งท้ังร	างกายและจิตใจ ไม	ยอมแพต	ออํานาจฝ]ายตํ่า 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน�ของส	วนรวมมากกว	าผลประโยชน�ส	วนตน 
 
 
 
 



๑ 
หลักธรรมาภิบาท 

 “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว	า “การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐและ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป�นธรรมนั้นไม	ใช	
แนวความคิดใหม	ท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต	เป�นการสะสมความรูท่ีเป�นวัฒนธรรมในการอยู	ร	วมกันเป�นสังคมของมวล
มนุษย�เป�นพันๆปf ซ่ึงเป�นหลักการเพ่ือการอยู	ร	วมกันในบานเมืองและสังคมอย	างมีความสงบสุขสามารถประสาน
ประโยชน�และคลี่คลายป1ญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน 
 

         องค�ประกอบของหลักธรรมาภิบาท 
หลักธรรมาภิบาทมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาต	างๆ ใหทันสมัยและเป�นธรรม 

ตลอดจนเป�นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติร	วมกันอย	างเสมอภาคและ
เป�นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงค�เพ่ือสรางค	านิยมท่ีดี
งามใหผูปฏิบัติงานในองค�การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก	 ความซ่ือสัตย�สุจริต ความเสียสละ                 
ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เป�นตน 

๓. หลักความโปร(งใส คือ การทําใหสังคมไทยเป�นสังคมท่ีเปHดเผยขอมูลข	าวสารอย	างตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค�กรใหมีความโปร	งใส               
มีหารเปHดเผยขอมูลข	าวสารหรือเปHดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลข	าวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือ
กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป�นการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน และช	วย
ใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส(วนร(วม คือ การทําใหสังคมไทยเป�นสังคมท่ีประชาชนมีส	วนร	วมรับรู และร	วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเปHดโอกาสใหประชาชนมีช	องทําในการเขามามีส	วนร	วมไดแก	 
การแจงความเห็น การไต	สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ� การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาด
ท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช	วยใหเกิดความสามัคคีและความร	วมมือกันระหว	างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ีอย	างดียิ่ง  
โดยมุ	งใหบริการแก	ผูมารับบริการ เพ่ืออานวยความสะดวกต	างๆ มีความรับผิดชอบต	อความบกพร	องในหนาท่ี
การงานท่ีตนรับผิดชอบอยู	 และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันท	วงที 

๖. หลักความคุ.มค่ํา ผูบริหารตองตระหนักว	ามีทรัพยากรค	อนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเป�นจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมค	า ซ่ึงจําเป�นจะตองต้ังจุดมุ	งหมายไปท่ีผูรับบริการหรือ
ประชาชนดวย 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป�นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยู	หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทําการ

ดําเนินชีวิตแก	 พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว	า ๒๕ ปf ต้ังแต	ก	อนวิกฤติการณ�ทําเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทําการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยู	ไดอย	างม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตน� และความเปลี่ยนแปลง 

 



       ๒ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม	นอยเกินไปและไม	มากเกิน โดยไม	เบียดเบียนตนเองและ

ผูอ่ืน เช	น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู	ในระดับพอประมาณ 
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเป�นไปอย	างมีเหตุผล 

โดยพิจารณาจากป1จจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว	าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย	างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ.มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานต	าง ๆ 

ท่ีคาดว	าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 

เง่ือนไข 
 การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต	าง ๆ ใหอยู	ในระดับพอเพียง ตองอาศัย ท้ังความรูและคุณธรรม
เป�นพ้ืนฐาน 

เง่ือนไขความรู. ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับวิชาการต	างๆ ท่ีเก่ียวของ อย	างรอบดาน ความรอบคอบท่ี
จะนาความรูเหล	านั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย�สุจริต 
และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ป1ญญาในการ ดําเนินชีวิต 

- ประมวลจริยธรรมขององค�การบริหารส(วนตําบลบ.านดง จึงได.กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป9น
ค่ํานิยมหลักดังเช(น 

๑. ประมวลจริยธรรมของข.าราชการเมืองท.องถ่ินฝ<ายบริหาร องค�การบริหารส(วนตําบลบ.านดง 
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ิน มีหนาท่ีดําเนินการใหเป�นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�ส	วนรวม              
เป�นกลางทําการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันใน
มาตรฐานทําจริยธรรมอันเป�นค	านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว	าประโยชน�ส	วนตน และไม	มีผลประโยชน�ทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เป�นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแก	ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม	เลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลข	าวสารแก	ประชาชนอย	างครบถวน ถูกตอง และไม	บิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุ	งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร	งใส และตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 

๒. ประมวลจริยธรรมข.าราชการเมืองท.องถ่ินฝ<ายบริหาร องค�การบริหารส(วนตําบลบ.านดง 
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเป�นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน�ส	วนรวม               
เป�นกลางทําการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันใน
มาตรฐานทําจริยธรรมอันเป�นค	านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
 
 



๓ 
๓) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว	าประโยชน�ส	วนตน และไม	มีผลประโยชน�ทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เป�นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแก	ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม	เลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลข	าวสารแก	ประชาชนอย	างครบถวน ถูกตอง และไม	บิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุ	งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร	งใส และตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�การ 

๓. ประมวลจริยธรรม ข.าราชการเมืองท.องถ่ินฝ<ายบริหาร องค�การบริหารส(วนตําบลบ.านดง 
ขอ ๓ ขาราชการขององค�การบริหารส	วนตําบลบานดงทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเป�นไปตามกฎหมาย                 
เพ่ือรักษาประโยชน�ส	วนรวม เป�นกลางทําการเมือง อานวยความสะดวกและใหบริการแก	ประชาชนตามหลัก          
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในค	านิยมหลัก ๑0 ประการดังนี้ 
๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตสานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว	าประโยชน�ส	วนตน และไม	มีผลประโยชน� ทับซอน 
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เป�นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การใหบริการแก	ประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม	เลือกปฏิบัติ 
๗) การใหขอมูลข	าวสารแก	ประชาชนอย	างครบถวน ถูกตอง และไม	บิดเบือนขอเท็จจริง 
๘) การมุ	งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร	งใส และตรวจสอบได 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
๑o) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเป�นพลเมืองท่ีดี ร	วมกันพัฒนาชุมชนใหน	าอยู	            
คู	คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับป1จจุบัน 

 มาตรฐานทํางานคุณธรรมจริยธรรม ข.าราชการเมืองท.องถ่ินฝ<ายบริหาร องค�การบริหารส(วนตําบล
บ.านดง อนุสนธิสัญญาทําคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส	วนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐาน
ทําคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานส	วนตําบล และพนักงานจางขององค�กรปกครองส	วนทองถ่ิน                
ซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินขาราชการหรือพนักงานส	วนทองถ่ิน 
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือใชเป�นหลักการและแนวทําปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานส	วนทองถ่ิน โดยท่ัวไปใช
ยึดถือปฏิบัติเป�นเครื่องกากับความประพฤติ ดังนี้ 
๑. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยู	ในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย� สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอย	างเปHดเผย โปร	งใส พรอมใหตรวจสอบ 
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน�ของประชาชนเป�นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย	างคุมค	า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยู	เสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต	อตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณต	อหน	วยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณต	อผูบังคับบัญชา ผูอยู	ใตบังคับบัญชาและผูร	วมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณต	อประชาชนและสังคม 



4 
ประกาศองค�การบริหารส(วนตําบลบ.านดง 

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร(งใสปราศจากการทุจริต 
ตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห	งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ 

พระราชบัญญัติขอมูลข	าวสารทําราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาว	าดวยหลักเกณฑ�และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร�ชาติว	าดวยการปAองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓               
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี ๑๐ การส	งเสริมการบริหารราชการแผ	นดินท่ีมี                      
ธรรมาภิบาลและการปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝ1งค	านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและจิตสานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเป�นขาราชการและความซ่ือสัตย�สุจริต ควบคู	กับ             
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือปAองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ี 
รัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอานวยความสะดวกแก	ประชาชน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในระบบ
ราชการ นั้น 

องค�การบริหารส	วนตําบลบานดง จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร	งใสปราศจาก
การทุจริตเพ่ือเป�น มาตรฐาน แนวทําปฏิบัติ และค	านิยมสาหรับขาราชการและบุคลากรขององค�กรใหยืดถือ และ
ปฏิบัติควบคู	กับ กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ	งเนนท่ีจะนาหน	วยงานใหดําเนินงานตามภารกิจ                
ดวยความโปร	งใส บริหารงานดวยความซ่ือสัตย�สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือใหบรรลุเจตนารมณ�
ดังกล	าวจึงกําหนดแนวทําใหขาราชการและบุคลากรขององค�การบริหารส	วนตําบลบานดง ถือปฏิบัติและ
ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ	งตอบสนองความตองการของประชาชน ดวยบริการ                  
ท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปร	งใส และเป�นธรรม 
๒. ปลูกฝ1งค	านิยมและทัศนคติใหบุคลากรองค�การบริหารส	วน มีความรูความเขาใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม 
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
๓. ดําเนินการจัดชื้อ จัดจาง ส	งเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปร	งใสในทุกข้ันตอน และเปHดโอกาส                    
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีส	วนร	วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปHดเผย
ขอมูลข	าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
๔. ไม	ใหแสวงหาผลประโยชน�ส	วนตนหรือผูอ่ืน และไม	รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด เวนแต	การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ�และจํานวนท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 
๕. ประชาสัมพันธ�ใหประชาชนแจงขอมูลข	าวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข�ผ	านศูนย�รับเรื่องราว                 
รองทุกข� รองเรียน องค�การบริหารส	วนตําบลบานดง 
๖. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอย	างจริงจังในคู	มือเล	มนี้ จะสะทอน
หลักการและแนวคิดท่ีเป�นสากลพรอมขอเสนอแนะทําการประยุกต�ใชเพ่ือการปAองกันเรื่องผลประโยชน�ทับซอน 
โดยมีสาระสําคัญ ไดแก	 
๑. บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซอน 
๒. บทท่ี ๒ การเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓ การให - รับของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด 
 
 
 



 
๕ 

- ความหมายผลประโยชน�ทับซ.อน 
คําว	า Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เช	น “ผลประโยชน�ทับซอน”

ผลประโยชน�ขัดกัน” “ผลประโยชน�ขัดแยง” หรือ “การขัดกันแห	งผลประโยชน�” ถอยคําเหล	านี้ ถือเป�นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ อันเป�นการกระทําท่ีขัดต	อหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน�ทับซอน จึงหมายถึง ความทับซอนระหว	าง
ผลประโยชน�ส	วนตน และผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลต	อการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ กล	าวท้ังเป�น
สถานการณ�ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชน�ส	วนตนอยู	และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ือใหเกิดประโยชน�ส	วนตัว โดยก	อใหเกิดผลเสียต	อผลประโยชน�ส	วนรวมมีหลากหลายรูปแบบไม	จํากัดอยู	ใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย�สินเท	านั้น แต	รวมถึงผลประโยชน�อ่ืนๆ ท่ีไม	ใช	ในรูปตัวเงินหรือทรัพย�สินมีลักษณะ 
๗ ประการ ดังนี้ 
๑. หาผลประโยชน�ใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เช	น ขาราชการใชอํานาจหนาท่ีใหบริษัทตัวเอง
ไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เป�นตน 
๒. รับผลประโยชน� คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช	น เป�นเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผูมาเสีย
ภาษี หรือเป�นเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอล�ฟเป�นของกํานัลจากรานคา เป�นตน 
๓. ใชอิทธิพล เป�นการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหน	งหนาท่ี ส	งผลท่ีเป�นคุณแก	ฝ]ายใดฝ]ายหนึ่ง
อย	างไม	เป�นธรรม 
๔. ใชทรัพย�สินของทําราชการเพ่ือประโยชน�ส	วนตน เช	น การใชรถยนต� หรือคอมพิวเตอร�ราชการทํางานส	วนตัว 
เป�นตน 
๕. ใชขอมูลลับของทําราชการ เช	น รูว	าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกล	าวดักหนาไวก	อน           
เป�นตน 
๖. รับงานนอก ไดแก	 การเปHดบริษัททําธุรกิจซอนกับหน	วยงานท่ีตนเองทํางานอยู	 เช	น เป�นนักบัญชี แต	รับงาน
ส	วนตัวจนไม	มีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหน	วยงาน เป�นตน 
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน	ง คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทําทํางานเดิมโดยใชความรูหรือ
อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน�โดยไม	เป�นธรรม เช	น เอาความรูในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช	วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ เป�นตน 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน�ทับซ.อน 
 ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอย	างเป�นธรรม โดยใหผลประโยชน�ของสาธารณะมีความสําคัญใน
อันดับตน 
 ความซ่ือตรงต	อหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเป�นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต
กฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอย	างเป�นธรรม) 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

       บทท่ี ๑ 
การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซ.อน 

ผลประโยชน�ทับซอนหรือความขัดแยงกันระหว	างผลประโยชน�ส	วนตนและผลประโยชน�
ส	วนรวม (Conflic of interest : COI) เป�นประเด็นป1ญหาทําการบริหารภาครัฐในป1จจุบันท่ีเป�นบ	อเกิดของ
ป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนป1ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป�น
อุปสรรคต	อการพัฒนาประเทศประมวลจริยธรรมในการปAองกันหาผลประโยชน�ทับซอนในการปฏิบัติราชการ
หลายประการดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝ]ายบริหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนด
มาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส	วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป�นค	านิยมหลัก ขอ ๕ 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝ]ายสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม 
หมวด๒ มาตรฐานจริยธรรม ส	วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป�นค	านิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการองค�การบริหารส	วนตําบลตะเคียนไดกําหนดมาตรฐานทําจริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส	วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป�นค	านิยมหลัก ขอ ๓ สาหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและ
แนวคิดท่ีเป�นสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทําการประยุกต�ใชเพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซอนโดยมี
สาระสําคัญเป�น ๓ หัวขอใหญ	คือ 
๑. การบริหารจัดการผลประโยชน�ทับซอน 
๒. การเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 
๓. การให - รับของขวัญและผลประโยชน� 

การบริหารผลประโยชน�ทับซ.อน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน�ทับซอนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอย	างเป�นธรรมโดยใหผลประโยชน�สาธารณะมีความสําคัญอันดับตน 
• ความซ่ือตรงต	อหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเป�นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต
กฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเป�นธรรม) 
• ถาไม	จัดการผลประโยชน�ทับซอนอย	างมีประสิทธิภาพเจาหนาท่ีก็จะละเลยประโยชน�สาธารณะและ                     
ใหความสําคัญกับประโยชน�ส	วนตนหรือของคนบางกลุ	มแทนซ่ึงจะมีผลต	อการปฏิบัติงานและอาจนาไปสู	การ
ประพฤติมิชอบในท่ีสุด 
• ผลประโยชน�ทับซอนไม	ไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาท่ีก็มีชีวิตส	วนตนมีบางครั้งท่ีผลประโยชน�ส	วนตน             
จะมาขัดแยงกับการทําหนาท่ีแต	ประเด็นคือตองเปHดเผยผลประโยชน�ทับซอนท่ีมี 
• หน	วยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชน�ทับซอนอย	างโปร	งใสและพรอมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบ่ันทอนความ
เชื่อม่ันของประชาชนต	อการปฏิบัติหนาท่ีของหน	วยงาน 
• ป1จจุบันขอบเขตของผลประโยชน�ทับซอนขยายมากกว	าเดิม เนื่องจากมีการร	วมมือระหว	างภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหว	างหน	วยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธ�ซับซอน/ซอนทับมากข้ึน 
• หน	วยงานควรตระหนักว	าผลประโยชน�ทับซอนจะเกิดข้ึนในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรมองค�กร                  
ท่ีส	งเสริมการระบุและเปHดเผยผลประโยชน�ทับซอน 
• หน	วยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีว	าผลประโยชน�ทับซอนเป�นเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้นคนก็จะพยายาม
ปกปHด 
 



๗ 
• ผลประโยชน�ทับซอนจะเป�นสิ่งผิดก็ต	อเม่ือมีอิทธิพลต	อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว	ามีการใชหนาท่ี
ในทํามิชอบหรือแมแต	การฉอราษฎร�บังหลวง 
• การจัดการผลประโยชน�ทับซอนสรางประโยชน�มากมายแก	หน	วยงานเนื่องจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแกขอกล	าวหาเรื่องความลาเอียงไดง	าย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันว	าหน	วยงานปฏิบัติหนาท่ีอย	างเป�นธรรมและไม	มีผลประโยชน�แอบแฝง 

นิยามศัพท�และแนวคิดสําคัญ 
• ผลประโยชน
ส�วนตน (private interest) - “ผลประโยชน�” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลต	อบุคคล/กลุ	มไม	ว	าในทําบวก
หรือลบ “ผลประโยชน�ส	วนตน” ไม	ไดครอบคลุมเพียงผลประโยชน�ดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ีแต	รวมถึง
คนท่ีติดต	อสัมพันธ�ดวยเช	นเพ่ือนญาติคู	แข	งศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ีประสงค�จะใหคนเหล	านี้ไดหรือเสียประโยชน�เม่ือ
นั้นก็ถือว	ามีเรื่องผลประโยชน�ส	วนตนมาเก่ียวของผลประโยชน�ส	วนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) 
และท่ีไม	เก่ียวกับเงิน(non-pecuniary) 
- ผลประโยชน�ส	วนตนท่ีเก่ียวกับเงินไม	ไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเท	านั้น แต	ยังเก่ียวกับการเพ่ิมพูนประโยชน�
หรือปกปAองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยู	แลว เช	นท่ีดินหุนตําแหน	งในบริษัทท่ีรับงานจากหน	วยงานรวมถึงการไดมา
ซ่ึงผลประโยชน�อ่ืนๆท่ีไม	ไดอยู	ในรูปตัวเงิน เช	นสัมปทานส	วนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงนาใจไมตรีอ่ืนๆ 
- ผลประโยชน�ท่ีไม	เก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ�ระหว	างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทําสังคมวัฒนธรรม
อ่ืนๆ เช	นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู	ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมีขอสังเกต
ว	าแมแต	ความเชื่อ/ความคิดเห็นส	วนตัวก็จัดอยู	ในประเภทนี้ 

• หน�าท่ีสาธารณะ (public duty) - หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแก	ประโยชน�สาธารณะ (public interest) คนเหล	านี้ไม	จํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ังระดับทองถ่ิน
และระดับประเทศเท	านั้นแต	ยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานใหภาครัฐเช	นท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

• ผลประโยชน
สาธารณะ คือประโยชน�ของชุมชนโดยรวม ไม	ใช	ผลรวมของผลประโยชน�ของป1จเจก
บุคคลและไม	ใช	ผลประโยชน�ของกลุ	มคน การระบุผลประโยชน�สาธารณะไม	ใช	เรื่องง	ายแต	ในเบ้ืองตนเจาหนาท่ี
ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแก	สิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหนาท่ีอย	างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทําจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน�ทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย	างมีประสิทธิภาพ 
- ใหความสําคัญอันดับตนแก	ผลประโยชน�สาธารณะมีความคาดหวังว	าเจาหนาท่ีตองจํากัดขอบเขตท่ี

ประโยชน�ส	วนตนจะมามีผลต	อความเป�นกลางในการทําหนาท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชน�ทับซอน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส	วนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นว	าไดประโยชน�จากขอมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหน	งหนาท่ีหรือทรัพยากรของหน	วยงานเพ่ือประโยชน�ส	วนตน 
- ปAองกันขอครหาว	าไดรับผลประโยชน�ท่ีไม	สมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี 

 
 



๘ 
- ไม	ใชประโยชน�จากตําแหน	งหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยู	ในตําแหน	งขณะท่ีไปหาตําแหน	งงานใหม	 

• ผลประโยชน
ทับซ�อน (Conflict of Interests) องค�กรสากลคือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว	าเป�นความทับซอนระหว	างผลประโยชน�ส	วนตนและ
ผลประโยชน�สาธารณะท่ีมีผลต	อการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐดังนี้ 

ผลประโยชน�ทับซ.อนมี ๓ ประเภทคือ 
๑. ผลประโยชน�ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหว	างผลประโยชน�ส	วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
๒. ผลประโยชน�ทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป�นผลประโยชน�ทับซอนท่ีคนเห็นว	ามี แต	จริงๆ             
อาจไม	มีก็ไดถาจัดการผลประโยชน�ทับซอนประเภทนี้อย	างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซ่ึงผลเสียไม	นอยกว	า
การจัดการผลประโยชน�ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงว	าเจาหนาท่ีไม	เพียงแต	จะตองประพฤติตนอย	างมี
จริยธรรมเท	านั้นแต	ตองทําใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยว	าไม	ไดรับประโยชน�เช	นนั้นจริง 
๓. ผลประโยชน�ทับซอนท่ีเป�นไปได (potential) ผลประโยชน�ส	วนตนท่ีมีในป1จจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชน�สาธารณะไดในอนาคต 

• หน�าท่ีทับซ�อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน�เบียดซอนกัน (competinginterests)                   
มี ๒ ประเภท 

๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกว	าหนึ่ง เช	น เป�นเจาหนาท่ีในหน	วยงาน
และเป�นคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหน	วยงานดวย ป1ญหาจะเกิดเม่ือไม	สามารถแยกแยะบทบาท
หนาท่ีท้ังสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไม	มีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
ปกติหน	วยงานมักมีกลไกปAองกันป1ญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีต	างๆใหชัดเจนแต	ก็ยังมีป1ญหาไดโดยเฉพาะ
อย	างยิ่งในหน	วยงานท่ีมีกาลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเท	านั้นท่ีสามารถทํางานบางอย	างท่ีคนอ่ืนๆทําไม	ได 
คนส	วนใหญ	ไม	ค	อยห	วงป1ญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม	มีเรื่องผลประโยชน�ส	วนตนมาเก่ียวของ 

๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกว	าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาท่ีในหน	วยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอย	างท่ีอาจนามาใชเป�นประโยชน�แก	การทําบทบาทหนาท่ี
ใหแก	อีกหน	วยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานาขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต	อคน
บางกลุ	ม ควรถือว	าหนาท่ีทับซอนเป�นป1ญหาผลประโยชน�ทับซอนดวยเพราะว	ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือการตัดสินใจทําหนาท่ีตองเป�นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน�ทับซอนก็สามารถนามาจัดการกับ
หนาท่ีทับซอนได 

หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน�ทับซ.อน 
• ปกป?องผลประโยชน�สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน�ของสาธารณะเป�นหนาท่ีหลักเจาหนาท่ีตอง

ตัดสินใจและใหคําแนะนาภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ีพิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผา ไม	ใหผลประโยชน�ส	วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส	วนบุคคลปฏิบัติต	อแต	ละ
บุคคลอย	างเป�นกลาง ไม	มีอคติลาเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทําการเมืองเผ	าพันธุ�วงศ�ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้
เจาหนาท่ีไม	เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท	านั้นแต	ตองมีจริยธรรมดวย 
 
 
 
 

 



๙ 
• สนับสนุนความโปร(งใสและพร.อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน�ทับซอนตองอาศัยกระบวนการ

แสวงหาเปHดเผยและจัดการท่ีโปร	งใส นั่นคือเปHดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการต	างๆ                 
เช	นจดทะเบียนผลประโยชน�โยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหน	งท่ีเก่ียวของกับผลประโยชน�ทับซอนการเปHดเผย
ผลประโยชน�ส	วนตนหรือความสัมพันธ�ท่ีอาจมีผลต	อการปฏิบัติหนาท่ี ถือเป�นข้ันตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน�ทับซอนการ ใชกระบวนการอย	างเปHดเผยท่ัวหนาจะทําใหเจาหนาท่ีร	วมมือและสรางความเชื่อม่ันแก	
ประชาชนผูรับบริการและผูมีส	วนไดเสีย 

• ส(งเสริมความรับผิดชอบส(วนบุคคลและปฏิบัติตนเป9นแบบอย(าง : การแกป1ญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน�ทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป�นมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองค�กร               
การจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองค�กรฝ]ายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบายและเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชน�ทับซอนท่ีตนมีเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่อง 
ส	วนตน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน�ทับซอนมากท่ีสุดเท	าท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเป�นแบบอย	างดวย 

• สร.างวัฒนธรรมองค�กร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีช	วยสนับสนุนการตัดสินใจใน
เวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน�ทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแห	งความซ่ือตรงต	อหนาท่ีซ่ึงตองอาศัย
วิธีการดังนี้ 
- ใหขอแนะนาและการฝyกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือส	งเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑ�และการปฏิบัติรวมถึงการใช
กฎเกณฑ�ท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 
- ส	งเสริมใหมีการสื่อสารอย	างเปHดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจในการเปHดเผยและ
หารือเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซอนในท่ีทํางาน 
- ปAองกันไม	ใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปHดเผย เพ่ือมิใหมีผูนาไปใชในทําท่ีผิด 
- ใหเจาหนาท่ีมีส	วนร	วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน�ทับซอน เพ่ือให
รูสึกเป�นเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต	อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส	งเสริมความซ่ือตรงต	อหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทําจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน�ทับซอน 
- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือว	าเป�นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตองทําตาม
กฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทําการจัดการผลประโยชน�ทับซ.อน 
• กรอบการทํางาน เป�นวิธีการกวางๆไม	จํากัดอยู	กับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถนําไป

พัฒนาเป�นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค�กรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสาหรับการพัฒนาและ                
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซอน 
๑) ระบุว	ามีผลประโยชน�ทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองค�กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ�การจัดการและแกไขป1ญหา 
๓) ใหการศึกษาแก	เจาหนาท่ีและผูบริหารระดับต	างๆรวมถึงเผยแพร	นโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซอนให
ท่ัวถึงในองค�กร 
๔) ดําเนินการเป�นแบบอย	าง 
 
 



๑๐ 
๕) สื่อสารใหผูมีส	วนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองค�กร และชุมชนทราบถึงความมุ	งม่ันในการจัดการ
ผลประโยชน�ทับซอน 
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

• รายละเอียดแต(ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน
ทับซ�อน 

- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุว	าในการทํางานของหน	วยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงต	อการเกิดผลประโยชน�ทับซอน
และผลประโยชน�ทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 
- เปAาหมายสําคัญคือ องค�กรตองรูว	าอะไรคือผลประโยชน�ทับซอนท่ีเป�นไปได เพ่ือปAองกันไม	ใหเกิดผลประโยชน�
ทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีส	วนร	วมของเจาหนาท่ีมีส	วนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาท่ีรูสึกเป�น
เจาของและร	วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย	างของผลประโยชน�ส	วนตน เช	น ผลประโยชน�ทําการเงิน/เศรษฐกิจ (เช	นหนี้) ธุรกิจส	วนตัว/ครอบครัว
ความสัมพันธ�ส	วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ�ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ�กับองค�กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพการคา
พรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป�นอริ/การแข	งขันกับคนอ่ืน/ กลุ	มอ่ืน 
- ตัวอย	างของจุดเสี่ยงเช	นการปฏิสัมพันธ�กับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางการตรวจตราเพ่ือควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ�ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการท่ีอุปสงค�มากกว	า
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนช	วยเหลือผูเดือดรอน การตัดสิน
ขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเป�นพิเศษ 
- การระบุผลประโยชน�ทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทํากฎหมายท่ีเก่ียวของประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธ
และตอบสนองอย�างเหมาะสม 
- องค�ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน�ทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและเจาหนาท่ี
เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน�ทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแต	ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ�เก่ียวกับการ
จัดการตองแยกใหชัดระหว	างความรับผิดชอบขององค�กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค�กรและยังตอง
ทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ 
- รูไดว	าเม่ือใดมีผลประโยชน�ทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบเป�นไปได) 
- เปHดเผยผลประโยชน�ทับซอนและบันทึกกลยุทธ�ต	างๆท่ีใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ�ท่ีใช 

๓) ให�ความรู�แก�เจ�าหน�าท่ีและหัวหน�างานระดับสูง 
- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชน�ทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอย	างต	อเนื่องต้ังแต	เจาหนาท่ีใน
องค�กร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่มต้ังแต	
การปฐมนิเทศ และมีอย	างต	อเนื่องในระหว	างทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลท่ีจะ
ช	วยใหพวกเขาสามารถระบุและเปHดเผยผลประโยชน�ทับซอน ส	วนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชน�
ทับซอน 
- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจว	าอะไรคือผลประโยชน�ทับซอนผลประโยชน�ทับซอนใด
เกิดข้ึนบ	อยในองค�กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต	างของความรับผิดชอบ 
 
 



๑๑ 
ในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหน	งหนาท่ีต	างกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอย	างท่ีชัดเจนสาหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน�ทับซอนโดยเนนตรงท่ีเป�นจุดเสี่ยงมากๆ เช	น การติดต	อ การร	วมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ�
กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทําการเมือง เป�นตน 
- นอกจากการใหความรูแลว ความต่ืนตัวและเอาใจใส	ของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธ�การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะ
มีส	วนอย	างสําคัญในการช	วยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความต่ืนตัวและความเอาใจใส	จะช	วยในการ
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปAองกันป1ญหาท่ีจะเกิดข้ึนต	อไป 

๔) ดําเนนิการเป>นแบบอย�าง 
- การจัดการผลประโยชน�ทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป�นตองอาศัยความทุ	มเทของผูท่ีอยู	ในตําแหน	งระดับ
บริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย	างแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาท่ีเปHดเผย
ผลประโยชน�ทับซอน และใหความช	วยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาท่ีมักจะคํานึงถึงสิ่งท่ี
ผูบริหารใหความสนใจ 
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาว	ามีขอมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้ว	าหน	วยงานมีป1ญหาผลประโยชน�ทับซอนหรือไม	                   
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชน�ขององค�กร ประโยชน�ส	วนบุคคล และประโยชน�สาธารณะ และพิจารณาว	าอะไรคือวิธีท่ี
ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชน�ทับซอน และ (๓) พิจารณาป1จจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหน	งหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชน�ทับซอน 

๕) ส่ือสารกับผู�มีส�วนได�เสีย 
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ�ขององค�กรในการรับรูของผูมีส	วนไดเสีย เนื่องจากไม	ว	าจะสามารถจัดการ               
กับผลประโยชน�ทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีส	วนไดเสียรับรูเป�นตรงกันขามผลเสียท่ีเกิดข้ึน ก็เลวรายไม	แพกัน 
- การทํางานกับองค�กรภายนอกไม	ว	าเป�นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค�กรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน�ทับ
ซอนก	อน และพัฒนาวิธีปAองกัน ไม	ว	าเป�นเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชน� 
และตองแจงแก	องค�กรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซอนและผลท่ีตามมาหากไม	ปฏิบัติ
ตามนโยบาย เช	น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค�กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ               
เพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนส	วนและผูทําสัญญาดวย 
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทํากับองค�กรภายนอก อาจใชวิธีต	างๆ เช	นใหมีส	วนร	วมในการระบุจุดเสี่ยงและ
ร	วมกันพัฒนากลไกปAองกันแกไขป1ญหา ขอรับฟ1งความเห็นต	อร	างนโยบายการจัดการผลประโยชน�ทับซอน             
ร	วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชน�ทับซอนวิธีเหล	านี้จะทําใหไดนโยบายท่ี
สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความร	วมมือจากผู มีส	วนไดเสียท้ังนี้ในการร	วมกันจัดการ
ผลประโยชน�ทับซอนกับผูมีส	วนไดเสียนี้ องค�กรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร	งใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคับใช�และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน�ทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใช
ระบบ และผูมีส	วนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองต	อสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเป�นเจาของและความร	วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองค�กร
อ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเช	นนี้ยังเป�นการสื่อสารว	าองค�กรมีความมุ	งม่ัน 
 
 
 



๑๒ 
ในการจัดการผลประโยชน�ทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแก	เจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน 
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช	วยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแก	เจาหนาท่ีการเปHดเผยและรายงาน
ขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร	อง/อคติของภาครัฐ เป�นรากฐานของความถูกตอง
เป�นธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

• ผู.เปCดเผยผลประโยชน� : 
ผูเปHดเผยเป�นผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเป�นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทําโดย
มิใช	เพ่ือผลประโยชน�สาธารณะหลายหน	วยงานขาดการสนับสนุนผูเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี โดย
แทนท่ีจะยกย	องชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปHดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ�วิจารณ�ทําลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต	สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปAอง
คุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแห	งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแก	
สาธารณชน การเปHดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเป�นป1ญหาความเสี่ยงสาธารณะ                
การรายงานการกระทําผิดภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรต	อสาธารณชนเป�นทําเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือ
ช	องทําภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไม	ได หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปCดเผยจึงทําได.ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว	า แมจะมีการสนับสนุน มีช	องทํา วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกง
และการกระทําผิด แต	มีหลายองค�ประกอบท่ีทําใหการเปHดเผยการกระทําผิดเป�นเรื่องยากสาหรับเจาหนาท่ี
ป1ญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหว	างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต	อส	วนรวม 
และกับความภักดีต	อเพ่ือนหรือองค�กรซ่ึงเป�นวัฒนธรรมขององค�กรภาครัฐ 
 

บทท่ี ๒ 
การเปCดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 

• ผู.เปCดเผยผลประโยชน� : 
ผูเปHดเผยเป�นผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเป�นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทําโดย
มิใช	เพ่ือผลประโยชน�สาธารณะหลายหน	วยงานขาดการสนับสนุนผูเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี               
โดยแทนท่ีจะยกย	องชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปHดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม
กลับวิพากษ�วิจารณ�ทําลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต	สูญเสียงานหลัก (core)                        
ของการปกปAองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแห	งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอม
รับผิดใหแก	สาธารณชน การเปHดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเป�นป1ญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรต	อสาธารณชนเป�นทําเลือกท่ีดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะเม่ือช	องทําภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไม	ไดหรือขาดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
• ทําไมการเปCดเผยจึงทําได.ยาก : 

การศึกษาวิจัยพบว	า แมจะมีการสนับสนุนมีช	องทําวิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกงและ
การกระทําผิด แต	มีหลายองค�ประกอบท่ีทําใหการเปHดเผยการกระทําผิดเป�นเรื่องยากสาหรับเจาหนาท่ีป1ญหา
สําคัญคือ การขัดแยงกันระหว	างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต	อส	วนรวม และ               
กับความภักดีต	อเพ่ือนหรือองค�กรซ่ึงเป�นวัฒนธรรมขององค�กรภาครัฐการยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเป�นธรรม     
ความเท่ียงตรงส	วนบุคคลเป�นค	านิยมท่ีเป�นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทําจริยธรรม (Code of Conduct)                  
แต	ในทําตรงกันขามความจงรักภักดีเป�นสัญญาท่ีมีต	อกลุ	มคนและสังคมท่ีใหความสําคัญว	า บุคคลจะผิดสัญญา
หรือทรยศต	อเพ่ือนไม	ไดในยามจําเป�นป1จจัยสําคัญอีกประการท่ีทําใหบุคคลไม	กลารายงานการกระทําผิดคือ 
ขอมูลท่ีเปHดเผยและผูเปHดเผยจะตองเป�นขอมูลท่ีเป�นความลับไดรับการปกปAอง แต	ในทําปฏิบัติผูเปHดเผยขอมูล
การกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทําตรงกันขามการตัดสินใจท่ีจะเปHดเผยควรจะเป�นเรื่องพ้ืนฐานง	ายๆ หลักคือ
จะตองปฏิบัติอย	างโปร	งใส มีการเปHดเผยการกระทําผิดพรอมท้ังการปกปAองขอมูลท่ีรายงานใหเกิดความเชื่อม่ัน
และไววางใจได 

• ผู.เปCดเผยผลประโยชน� : 
ผูเปHดเผยเป�นผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเป�นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ีภาครัฐ ท่ีกระทํา             
โดยมิใช	เพ่ือผลประโยชน�สาธารณะหลายหน	วยงานขาดการสนับสนุนผูเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี              
โดยแทนท่ีจะยกย	องชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปHดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม
กลับวิพากษ�วิจารณ�ทําลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต	สูญเสียงานหลัก (core) ของการ
ปกปAองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแห	งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิด
ใหแก	สาธารณชน การเปHดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเป�นป1ญหาความเสี่ยงสาธารณะการ
รายงานการกระทําผิดภายในองค�กรหรือภายนอกองค�กรต	อสาธารณชนเป�นทําเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือช	อง
ทําภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไม	ไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปCดเผยจึงทําได.ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว	า แมจะมีการสนับสนุน มีช	องทํา วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกง
และการกระทําผิด แต	มีหลายองค�ประกอบท่ีทําใหการเปHดเผยการกระทําผิดเป�นเรื่องยากสาหรับเจาหนาท่ี
ป1ญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหว	างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต	อส	วนรวม 
และกับความภักดีต	อเพ่ือนหรือองค�กรซ่ึงเป�นวัฒนธรรมขององค�กรภาครัฐ 

• การส(งสาสน�ขององค�กร : 
องค�กรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปHดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงว	า เป�นสิ่งท่ี
ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปHดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันว	าถูกปกปHด ตองมีคําแนะนาแก	เจาหนาท่ีว	าจะ
บริหารข	าวสารขอมูลอย	างไร และจะจัดการอย	างไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโนมจะทําใหเกิด
การกระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปHดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทําจริยธรรมรวมท้ังนโยบายขององค�กร 
ในมาตรฐานทําจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเป�นมาตรฐานและขอแนะนาพฤติกรรมท่ียอมรับใหปฏิบัติและ 
ไม	ยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานดวยการเปHดเผยการกระทําผิด
เพ่ือปAองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบท่ีเป�นอิสระการเปHดเผยการ 
 



๑๔ 

กระทําผิดภายใตกฎหมายต	างๆ นั้นตองอธิบายไดดวยว	าจะมีการดําเนินการอย	างไร และองค�กรตองแน	ใจว	าการ
เปHดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอย	างเต็มท่ี 

• องค�กรควรจะทําอย(างไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หน	วยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปHดเผยการกระทําผิดจัดช	องทําอานวยความสะดวก 
สนับสนุน และคุมครองผูเปHดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะไดรับผลกระทบวัตถุประสงค�ของการปกปAอง
ผูเปHดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ 
- สนับสนุนใหบุคคลเปHดเผยการกระทําผิด 
- เพ่ือใหแน	ใจว	าการเปHดเผยจะไดรับการจัดการอย	างเหมาะสม 
- เพ่ือใหแน	ใจว	าจะตองมีการปกปAองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปHดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทําการบริหารซ่ึงเป�นช	องทํา
ปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุ	มบุคคลต	างๆ เช	น หัวหนา ผูอานวยการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ(เช	นกลุ	มงาน
คุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค�กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปHดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปHดเผย ควรประกอบดวย 
- การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
- การบริหารท่ีเป�นอคติ หรือ (ลมเหลว) 
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเล	อ หรือการบริการท่ีไม	เหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผ	นดิน 
- การกระทําท่ีเป�นเหตุใหเป�นอันตรายต	ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต	อ 
สิ่งแวดลอมส	วนกระบวนการจะแยกต	างหากจากกระบวนการรองทุกข�หรือรองเรียน เช	น ในกรณีการขู	คุกคาม
หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องค�กรควรกําหนดกระบวนการเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะและ
ประกาศใชอย	างชัดเจนประโยชน�ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว	าเม่ือมีความจําเป�นตองรายงาน/เปHดเผย
จะตองทําอย	างไร เพ่ือใหแน	ใจว	าหน	วยงานจะสนับสนุนและปกปAอง กลไกจะตองเป�นกลไกเชิงรุกตอบสนองต	อ
การเปHดเผยการกระทําผิดในกรอบของหน	วยงานในทําปฏิบัติ ตัวอย	างเช	น ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที(อย	างเป�น
สัญชาติญาณ) ว	าเม่ือเกิดขอสงสัยว	าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันต	อหัวหนาผูบังคับบัญชา
หรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค�กรกาเปHดเผยการกระทําผิด
เป�นสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนาผูเปHดเผยถึงการตรวจสอบและสิ่งท่ีหน	วยงานจะสนับสนุนและ
คุมครองเจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปHดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ	มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน�ของผูอ่ืน 
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องค�กรของรัฐ 
หรือผูรับจางจากรัฐเป�นผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปล	า 
๔) การกระทําของบุคคลเป�นผลใหเกิดอันตรายต	อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือกระทบต	อ
สิ่งแวดลอมการเปHดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม	ไดรับการคุมครอง เช	น การเปHดเผยต	อสื่อมวลชนการ
เปHดเผยท่ีก	อใหเกิดคําถามต	อความเป�นธรรมของรัฐบาลการ เปHดเผยนโยบายของหน	วยงานหรือการเปHดเผย 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทําวินัยนโยบายและกระบวนการในการเปHดเผยจะตองครอบคลุม  
 
 



๑๕ 
- เนื้อหาในการเปHดเผย 
- การเปHดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอย	างไร 
- ใครบางท่ีจะเป�นผูเปHดเผย 
- เปHดเผยต	อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปHดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกปAอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

• การให.ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ(น 
มาตรฐานทําจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปHดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการใหบริการท่ีไม	
เป�นธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุ	น เช	น การรายงานต	อผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงานต	อองค�กรอิสระ                
เช	น ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผ	นดิน 

• การผลักดันให.เป9นรูปธรรมในทํางานปฏิบัติ 
หน	วยงานตองรับผิดชอบในทําปฏิบัติใหการเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะไดรับการคุมครองอย	างเชื่อม่ันไดและ
ขอมูลบุคคลตองเก็บเป�นความลับ ปกติหน	วยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนาต	อ
ผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปAองคุมครองพยานและควรมีการอบรมพิเศษแก	หัวหนา
และผูบังคับบัญชา 

• เบ้ืองหลังความสําเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปHดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององค�กร องค�กรท่ีมี
พฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปAองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบท่ี
ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปHดเผยผลประโยชน�
สาธารณะ การปกปAองพยานและภาวะผูนาต	อความสําคัญในการเปHดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี และ
ผลักดันการเปHดเผยอย	างแข็งแกร	งการปกปAองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปHดเผยเป�นเรื่องท่ีสําคัญ
มากหน	วยงานจะตองพิสูจน�ใหไดว	าจะใหการดูแลอย	างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย	างเท	าเทียมซ่ึงจะ
ทําใหเจาหนาท่ีเกิดความเชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก 
- มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข	ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองค�กรและการปกปAองคุมครอง 
- ใหการฝyกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก	เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
- การใหคําปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทําจิตใจ/อารมณ�แก	ผูเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะ 
- มีเครือข	ายสนับสนุนอย	างไม	เป�นทําการผ	านการพบปะ สนทนากับผูเปHดเผยคนอ่ืนๆ 
และหัวหนาสายงาน 
 
 
 
 



๑๖ 
•บทบาทสําคัญของการบริหาร 
ผูบริหารระดับล	างมีบทบาทสําคัญต	อกระบวนการเปHดเผยขอมูลสาธารณะ (PublicInformation Disclose : 
PID) ช	วยใหเกิดความตระหนักรูขององค�กร และใหเห็นว	าไม	เป�นอุปสรรคในการรายงานของผูเปHดเผยผูอานวย
การจะเป�นผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต	อ
ผลท่ีจะเกิดต	อทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการต	อการ
รายงานสัมพันธภาพระหว	างเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนาเป�นเรื่องสําคัญมากในการ
สรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณ�การตอบสนองของขาราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรวจสอบต	างๆผูอานวยการและเจาหนาท่ีตองไม	คุกคามหรือทําใหผูเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะ
กลายเป�นเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปAองและรักษาความเชื่อม่ันใหแก	บุคคลท่ีเปHดเผย หรือผูตองสงสัย
ในการเปHดเผย ใหความเชื่อม่ันว	าขอมูลท่ีไดจะเป�นความลับซ่ึงเป�นป1จจัยท่ีสําคัญต	อการลดแรงต	อตานหากสิ่งท่ี
เปHดเผยบางส	วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป�นสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทําลบและ
ปAองกันผูต	อตานเท	าท่ีจะทําไดบทบาทอ่ืนๆคือ 
- ลดความเครียดของผูเปHดเผยและสนับสนุนในทําท่ีเหมาะสมแก	ผูเปHดเผย 
- ปรับกลยุทธ�การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปHดเผย 
- พัฒนาโครงสรางผูนาแก	ลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอย	างใกลชิดร	วมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ	มงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือใหแน	ใจว	าไดรับการ
สนับสนุนและปAองกันพยานท่ีดี 
- ปกปAองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปHดเผยท่ีเป�นหลักฐาน 
- ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับต	อทุกฝ]ายท่ีเก่ียวของผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต	อตาน                   
การเปHดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคําปรึกษาแนะนาลูกนองไม	ใหทําผิดและต่ืนตัวต	อการรับรูต	อการกระทําผิด 
การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบขอมูลอย	างระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอย	างยุติธรรม                
เป�นกลาง ไม	เขาไปมีส	วนไดส	วนเสียและตรงไปตรงมาไม	ว	าจะยากเพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปHดเผยม่ันใจต้ังแต	
แรกในขณะรายงานว	าจะไดรับการปฏิบัติอย	างเป�นความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปHดเผยและผลท่ีเกิดจากการ
เปHดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปHดเผยจะตองเป�นเอกสารท่ีสมบูรณ� หากมีการรายงานดวยวาจําจะตองสรุป
รายละเอียดเป�นเอกสารผูบริหารจะตองระงับไม	ใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวก	าย มีอิทธิพลต	อการ
ตรวจสอบ หรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดว	าทําเพ่ือประโยชน�ส	วนตนหรือทําใหรับรูไดว	า มีอิทธิพลต	อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู.และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทําบวกต	อการ
เปHดเผยขอมูล โดยอธิบายว	า ทําไม ตองเปHดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปHดเผยการกระทําผิด จัดให
มีการฝyกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก	ขาราชการ หรือเม่ือ
ขาราชการไดเลื่อนตําแหน	งเป�นหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝyกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ
รองเรียน การรายงานการเปHดเผย และจัดการกับการเปHดเผยขอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปAอง
คุมครองพยาน 
 
 
 
 



๑๗ 
• เป?าหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 

- หน	วยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปAองคุมครองผูเปHดเผยขอมูลมีนโยบายและกระบวนการเพ่ือ
ลดกฎเกณฑ�ท่ีมากเกินไป และส	งเสริมใหคนกลาเปHดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไม	เป�นธรรม
หรือการคดโกงและการทุจริต 
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษาการเปHดเผย
พฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปAองการต	อตานท่ีจะมีต	อผูเปHดเผย 
- โครงสรางการรายงาน หรือเปHดเผยผลประโยชน�สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและขนาดของ
องค�กร 
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปHดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝyกอบรมเพ่ือใหแน	ใจว	าการเปHดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอย	างเหมาะสมกับ
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเป�นไปอย	างมีประสิทธิภาพ 
 

บทท่ี ๓ 
การให. - การรับของขวัญและผลประโยชน� 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต�ใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญและ
ผลประโยชน�ของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับว	า
ดวยจรรยาขาราชการของส	วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแห	งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ� 
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนต	อการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐว	า                  
จะต.องตัดสินใจและกระทําหน.าท่ีโดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเป9นหลัก ปราศจากผลประโยชน�ส	วนบุคคล 
หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําใหมีอิทธิพลต	อการตัดสินใจและการ
กระทําหนาท่ีถือว	าเป�นการประพฤติมิชอบ ย	อมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบต	อความ
ถูกตองชอบธรรมท่ีองค�กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต	อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีใช.ในความหมายนี้ 
 ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของบริการหรืออ่ืนๆ               
ท่ีมีมูลค	า) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนรายไดและผลประโยชน�
จากการจางงานในราชการปกติ 
 ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใด สามารถตีค	าตีราคาเป�นเงิน หรืออาจไม	สามารถตีค	าตีราคาได 
 ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการตอนรับใหท่ีพัก
การเดินทําอุปกรณ�เครื่องใชเช	นตัวอย	างสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชส	วนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคาสินคาหรือ
บริการและเงินเป�นตน 
 ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเป�นราคาไม	ได (Intangible gifts and benefits) 
 
 



๑๘ 
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม	สามารถคิดเป�นราคาท่ีจะซ้ือขายไดอาทิเช	นการใหบริการส	วนตัวการ 
ปฏิบัติดวยความชอบส	วนตนการเขาถึงประโยชน�หรือการสัญญาว	าจะใหหรือการสัญญาว	าจะไดรับประโยชน� 
มากกว	าคนอ่ืนๆ รายละเอียดต�อจากนี้เป�นข�อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให�-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน0อ่ืนใดในทําปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย(างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจว	าจะรับ 
หรือไม	รับของขวัญและหรือผลประโยชน�คือ 
๑) เราควรรับหรือไม	 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม	 
๓) เราสามารถเก็บไวเป�นของตนเองไดหรือไม	 

๑. เราควรรับหรือไม( 
ตามหลักการทําจริยธรรมแมว	าเราจะไม	ควรรับ แต	มีหลายโอกาสท่ีเราไม	สามารถปฏิเสธไดหรือเป�นการรับใน
โอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย	างไรก็
ตามมีหลายโอกาสท่ีไม	เป�นการเหมาะสมอย	างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถาเป�นการใหเงิน ท	านจะตองปฏิเสธ ไม	ว	าจะเป�นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป�นเงิน เช	น ลอตเตอรี่ หุน พันธบัตร เป�นการฝ]าฝ�นประมวลจริยธรรมและอาจเขาข	ายการรับ
สินบน 
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนามาเป�นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให� เช�น ให�แทนคําขอบคุณการเสนอให�มีผลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติ 
ตนหรือไม� 
- ความประทับใจของท�านต�อของขวัญและหรือผลประโยชน0ท่ีจะส�งผลต�อการทํางานในอนาคต 
 ถาท	านทํางานอยู	ในกลุ	มเสี่ยง อ	อนไหว หรืออยู	ในข	ายท่ีตองไดรับความไววางใจเป�นพิเศษเช	น งานตรวจสอบ
ภายใน และงานตรวจคุณภาพต	างๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต	างๆ ฯลฯ 
ท	านจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว	าบุคคลกลุ	มอ่ืน 

๒) การรับก	อใหเกิดการขัดแยงระหว	างผลประโยชน�ส	วนตนและส	วนรวมหรือไม	 หากการรับก	อใหเกิด
ความขัดแยงระหว	างผลประโยชน�ส	วนตนและผลประโยชน�สาธารณะ แลวผลประโยชน�ส	วนตนท่ีไดรับกลายเป�น
มีอิทธิพลต	อการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือก	อใหเกิดขอสงสัยต	อสาธารณชนว	าเป�นการประพฤติโดยมิชอบ 
การขัดแยงระหว	างผลประโยชน�ส	วนตนและส	วนรวม เป�นตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต
คอร�รัปชั่น ในแต	ละส�วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน
ของตนเอง โดยส�วน
ราชการท่ีอยู�ในกลุ�มปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเส่ียงต�อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด�านนี้อย�างเคร�งครัด
มากกว�าหน�วยงานอ่ืนๆ 
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู	บนพ้ืนฐานท่ีว	า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทําดวยความ
เป�นกลาง ปราศจากการมีส	วนไดส	วนเสียในการใหบริการ และปกปAองผลประโยชน�ของสังคมไทยโดยรวม” 
ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใดๆ ไม	ควรใชของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหาความชอบ 
 
 
 



๑๙ 
ผลประโยชน�ใหกับองค�กรของตนหรือตนเอง เหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจท่ีประชาสังคมมีต	อภาครัฐ และทําใหเกิดความไม	เป�นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดใน
สังคมตองไดรับการปฏิบัติอย	างเป�นธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอย	างเป�นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร	งใส ความพรอม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการไม	ว	าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน�นั้นจะมีค	าเพียงเล็กนอยก็ไม	ควรรับ เพราะก	อใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจ
ก	อใหเกิดความเสื่อมศรัทธาต	อประชาชน 

๒.เราต.องรายงานหรือไม( 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ตัดสินจากหลักการต	อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เช	น ประกาศคณะกรรมการ
ปAองกันและปราบปรามการทุจริตแห	งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน	วยงาน เช	น การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชน�จากคู	สัญญา/องค�กรหรือบุคคลท่ีกาลังจะมาทําการคา การสัญญาว	าจะให - รับกับองค�กรหรือบุคคลท่ี
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานต	างๆ ฯลฯ หน	วยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเคร	งครัดและมี
กระบวนการท่ีช	วยใหขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอย	างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆตองมีการลงทะเบียนรับอย	างเป�นทําการ 

๒) บทบาทหนาท่ีของท	านในองค�กร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข	ายท่ีอ	อนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเป�นพิเศษ และหรือกลุ	มท่ีเก่ียวกับการไดประโยชน�หรือเสียประโยชน�ท้ังจากระดับองค�กร 
และระดับบุคคล อาทิเช	น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาตฯลฯ ควรใหแน	ใจ
ท่ีสุดว	าตัวท	านและองค�กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม	ถูกต้ังขอสงสัย แมว	าหน	วยงานของท	านมิไดกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆและมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน� ท	านควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆ
หลักการกําหนดว	าของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม	 ควรจะตองใหองค�กรเก็บรักษาไว
หรือไม	 หรือควรตกเป�นของขาราชการ ใหเทียบกับค	าตามราคาตลาดโดยตองมีค	านอยกว	า ๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ 
ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแห	งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
 ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค	าทําวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร� เช	น งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ                 
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเป�นเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ย	อมเป�นทรัพย�สินขององค�กรไม	ว	าจะมีค	า
ราคาเท	าใด 
 ของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค	านอยกว	า ๓,๐๐๐ บาท ไม	ตองรายงานและ
อาจเก็บเป�นของตนเองได 
 ของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค	าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหน	วยงานและ
ลงทะเบียนไว 
 ถาของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีค	าทําการตลาดระหว	าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาท่ีมีความ
จําเป�นตองรับใหองค�กรโดยหัวหนาส	วนราชการตัดสินว	า สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย�สินดังกล	าวหรือไม	 
 



๒๐ 
 ถาของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีมีค	าทําการตลาดมากกว	า ๑๕,๐๐๐ บาท ใหส	งมอบเป�นทรัพย�สินขององค�กร 
เพ่ือใชประโยชน�สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค�กรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี
ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเป�นกรณีไป เช	น ของขวัญในการยายหน	วยงานในขณะดํารงตําแหน	งเดิม ของขวัญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีเพ่ือนร	วมงานใหเม่ือเจ็บป]วยฯลฯ 
 ถาในปfงบประมาณใดๆคุณค	ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุ	มเดียวกันหรือ
ผูใหมีความสัมพันธ�กันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปfมีค	ามากกว	า ๓,๐๐๐ บาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน�แต	ละอย	างท่ีไดรับ 
 ถาในปfงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชน�จากผูรับบริการ แมจะต	างคนต	างกลุ	มเพ่ือเป�นการ
ขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แต	เม่ือรวมกันแลวมีค	ามากกว	าสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรืผลประโยชน�แต	
ละอย	างนั้น 
 ของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเป�นการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองค�กรเอกชน)             
ท่ีไดอย	างสมํ่าเสมอบ	อยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนว	ามีอิทธิพลบิดเบือนก	อใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจก	อใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังว	าจะไดรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน�เม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
 เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป�นเงินได (ตัวอย	างเช	น หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไม	รับไม	ว	า
จะอยู	ในสถานการณ�ใดๆ) 

๓. เราจะเก็บรักษาไว.เองได.หรือไม( 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีค	าไม	เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทําการตลาดระหว	าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ส	วนราชการตองพิจารณาตัดสินว	าขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม	 
๓) หากราคามากกว	า ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเป�นทรัพย�สินของส	วนราชการและส	วนราชการพิจารณาตัดสินว	า
จะใชประโยชน�อย	างไร 

๔. การฝ<าฝSนกฎนี้มีโทษอย(างไร 
การฝ]าฝ�นนโยบายว	าดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้น และพรอมฝ]าฝ�นการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล	ออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝ]าฝ�นนอกจากนั้นหากการ
รับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นๆ เขาข	ายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจน�ไดว	า ขาราชการและ
หรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน�ซ่ึงมีผลต	อความเป�นธรรมก	อใหเกิดผลประโยชน�แก	ผูให
โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว	าผิดจริงผูมีส	วนเก่ียวของทุกคนอาจมีส	วนร	วมในการรับโทษทําอาญาดวย 
• การรับของขวัญและผลประโยชน�: กุญแจแห(งความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชน�ใดๆเป�นสาเหตุใหสาธารณชนรับรูว	ามีการปฏิบัติอย	างมีอคติมีอิทธิพลต	อการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ก	อใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต	อภาครัฐและ             
ต	อขาราชการกุญแจแห	งความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ� โดยตีค	าราคา
ของขวัญและหรือผลประโยชน�นอยกว	าความเป�นจริง การตีค	าราคาตํ่ากว	าความเป�นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจ
ตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดว	าของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆมีค	าตํ่ากว	าท่ีเป�นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน 
การกระทําดังกล	าวนับว	าเป�นการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเขาข	ายฝ]าฝ�นประมวลจริยธรรม 
 
 



๒๑ 
 การรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ อาจทําใหติดเป�นนิสัยอย	างรวดเร็วและก	อใหเกิดความคาดหวัง
เสมอว	าจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติต	อผูรับบริการ หรือผูรับงาน - รับจาง - รับเหมา ฯลฯ ท่ีเป�นผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน�            
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน�ตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว	ามาตรฐานท่ีกําหนด
ในสถานการณ�เช	นนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจว	าการรับจางต	างๆ             
ไม	ตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค	าการบริการนอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป�นวัฒนธรรมการทํางาน
ขององค�กรขาราชการและหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ี
และละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดไดว	าเป�น การรับสินบน 
 การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเป�นไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน�
โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว	าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆ ถือไดว	าเป�นความผิด              
แต	ผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 
“ฉันรู�ว�าไม�ควรรับของดังกล�าว แต�ด�วยมารยาทจึงไม�กล�าจะปฏิเสธน�าใจ หรือหากไม�รับจะเป�นการทําลาย
สัมพันธภาพระหว�างผู�ให�กับองค0กรหรือกับตนเอง” 
“คนอ่ืนๆก็ทําเช�นนี้ ทําไมฉันจะทําบ�างไม�ได�” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเป�นการยุติธรรมท่ีเราจะได�รางวัลผลประโยชน0พิเศษบ�าง” 
“เพราะฉันเป�นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู�บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป�นเรื่องธรรมดําท่ีฉันมักเป�นคนแรกเสมอท่ี
ได�รับโอกาสให�ไปฝBกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป�นแค�ตัวอย�างฟรีให�ทดลองใช� และฉันก็ไม�คิดว�าหน�วยงานของฉันจะสั่งสินค�าชนิดนี้แม�ว�าฉันจะให�คําแนะ
นาก็ตาม” 
“ฉันไม�เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการให�ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม�ได�ฝFาฝGนกฎเกณฑ0ใดๆ” ท	านตองระลึก              
อยู	เสมอว	าเหตุผลท่ีท	านใชกล	าวอางเช	นนี้ไม	สามารถปกปAองท	านจากการถูกดําเนินการทําวินัย หากการกระทํา
ของท	านเป�นการกระทําท่ีมิชอบ 

สถานการณ�ตัวอย(าง 
หน	วยงานภาครัฐหนึ่ง ส	งนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง (HR procurement) ใหเขาร	วมสัมมนา
ดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลค	า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป�นผูเขาร	วมสัมมนาท่ีมีบุคลิก             
เป�น personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเป�นคู	คากับหน	วยงาน เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัล
นั้นไวโดยไม	ไดรายงานหน	วยงานเนื่องจากคิดว	าเป�นรางวัลท่ีตนชนะจากการเขาร	วมกิจกรรมการสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจว	าจะตองมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเป�นของหน	วยงาน โดยใหเหตุผลว	าการปรากฏตัวของเขาในการเขาร	วมสัมมนา                
เป�นเพราะไดรับการสนับสนุนจากหน	วยงาน ดังนั้นเป�นความชอบธรรมของหน	วยงานท่ีจะตัดสินใจว	าจะจัดการ
อย	างไรกับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน� ในท่ีสุด
เจาหนาท่ีจึงถูกขอรองใหสละรางวัลแก	หน	วยงานเพ่ือประโยชน�ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



๒๒ 

โมเดลสาหรับการตัดสินใจ 
 เจตนารมณ� : อะไรเป�นเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน� 
 กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน� 
 ความเปCดเผย : มีการเปHดเผยต	อสาธารณชนเพียงใด 
 คุณค่ํา : ของขวัญและหรือผลประโยชน�มีค	าราคาเท	าใด 
 หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม	และมีอะไรบาง 
 อัตลักษณ� : ผูใหมีอัตลักษณ�เพ่ืออะไร 
 เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 
 

บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเป�นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท	านเป�น

ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไม	ว	าจะสังกัดหน	วยงานใด ท	านถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจ            
โดยปราศจากอนาคตท	านถูกคาดหวังไม	ใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน�ท่ีรัฐจัดให แมว	านโยบายของหน	วยงานหลายแห	งจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือว	า
เป�นของทีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต	อย	างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ]าฝ�นขอบเขต                 
ดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�ท่ีไม	เหมาะสม จะนาไปสู	ความเสี่ยงต	อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของ
ท	านรวมท้ัง องค�กรของท	านเอง 
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คู(มือการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป?องกันผลประโยชน�ทับซ.อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค�การบริหารส(วนตําบลบ.านดง 
อําเภอแม(เมาะ  จังหวัดลําปาง 

โทรศัพท�/โทรสาร 0 5420 9513 
                https:/www.bandonglp.com 
 



บันทึกข.อความ 
ส(วนราชการ        สํานักงานปลัด    องค�การบริหารส	วนตําบลบานดง                                 
ท่ี  ลป  ๗๔๙๐๑/ -                             วันท่ี   13   เมษายน   2563 
เรื่อง   ขอประชาสัมพันธ�คู	มือการปฏิบัติงานเพ่ือปAองกันผลประโยชน�ทับซอน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             
เรียน    ผูอํานวยการกองคลัง, ผูอํานวยการกองช	าง 

ดวยสํานักปลัด องค�การบริหารส	วนตําบลบานดง ไดจัดทําคู	มือการปฏิบัติงานเพ่ือปAองกัน
ผลประโยชน�ทับซอน ซ่ึงเป�นแนวทางใหขาราชการ พนักงานส	วนตําบล ลูกจางและพนักงานจาง ถือปฏิบัติใหเป�น
แนวทางเดียวกัน  เพ่ือปAองกันผลประโยชน�ทับซอน 

เพ่ือใหการบริหารงานของทองถ่ินเป�นไปตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห	งชาติ หรือ คสช.                 
ไดมีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปAองกันและแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยทุกส	วนราชการ
และหน	วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขป1ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ	งเนนการสราง                 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส	งเสริมการมีส	วนร	วมจากทุกส	วนในการตรวจสอบเฝAาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน             
เพ่ือมิใหเกิดการทุจริตได สํานักปลัด จึงขอประชาสัมพันธ�ใหท	านและบุคลากรในสังกัดไดถือปฏิบัติอย	างเคร	งครัด 
ตามคู	มือฯ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 
 

  
      (นางศิริพร   เครือวงศ�) 

                                    หัวหนาสํานักปลัด  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 


