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ความเป็นมา 
 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ อื่นใดจาก
ผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น 
การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระทําความผิดยังพบผู้กระทําความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมากจนนําไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์
ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) 
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่   เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่
รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาด   หลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเวียงได้ตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงได้นํานโยบายของ
รัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียงได้ตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้นํานโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อสร้างสรรค์

ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 
๑. มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
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๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา 
1๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายต่ำ 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

หลักธรรมาภิบาล 
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล  

ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่
ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปีซึ่ง
เป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลาย
ปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๖ ประการ ดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม 

ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ดีงามให้
ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยัน 
หมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การทํางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม 
เสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ 
การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้ง
โดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาค
ธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่ง
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเป็น
จะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจําเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่รับบริการหรือประชาชนด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 
เช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง 
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐานเงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความ
รอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติเงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการ ดําเนินชีวิต 

1. ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จึงได้กำหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม
หลัก ดังเช่น ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย        

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
๒. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทาง
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
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๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
๓. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ข้าราชการขององค์การบริหารส่วน

ตําบลเวียงทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง 
อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑o ประการ
ดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑o) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยมีหน้าที่ในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่นการดําเนินการด้านการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได้การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัด การบริการ
สาธารณะการศึกษาของท้องถิ่นการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้นเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกของ
ข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง จึงได้กําหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงเพ่ือ
เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการลูกจ้างและพนักงานจ้างให้มีความรับผิ ดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมธํารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการอันจะทําให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือ
และศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ ดังนี้ 
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ข้อ ๑ ความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัดและโปร่งใสเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความรู้ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเองและมุ่งม่ันแก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ ๒ การมีจิตสานึกมุ่งบริการและให้คำปรึกษา 
๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเต็มใจ 
๒.๒ ให้คําปรึกษาแนะนาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วน 

ข้อ ๓ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคีมีน้ําใจเพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ ๕ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอย่างมีเป้าหมายพร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่ามีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารู้จักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบายมุข 

ข้อ ๖ การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กล้าหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

ข้อ ๗ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
เวียง  

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้กําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ 
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ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือ
ปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงดํารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น

หลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเวียง เป็นหน่วยงานที่รับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งใน
การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเวียงได้คํานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็น
หลัก องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดผล
กระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ทําให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่าง
แท้จริง องค์การบริหารส่วนตําบลเวียง จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดําเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

๑. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สินราชการ 
๒. ไม่เรียก ไม่รับ ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
๓. ไม่ใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
๔. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค 
๕. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
๗. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
๘. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  (conflict of interest) 
              ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้
ดํารงตําแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ ( เช่น ทนายความ นักการเมือง ผู้บริหาร หรือ ผู้อํานวยการของบริษัทเอกชน หรือ 
หน่วยงานรัฐ) เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) 
อันส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลําเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น อาจ
ส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหน่งให้อยู่ในครรลองของคุณธรรม
จริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด 

ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ 
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม    
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน   
3. ผลประโยชน์ขัดกัน  
              ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ สํานักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทําของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์  ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น การกระทํา ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้ 
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ท่ีรับผิดชอบอย่างต่อหน่วยงานหรือ

องค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดําเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง ครอบครัว และเพ่ือนฝูง  
2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา องค์กร

พัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงานราชการ และองค์กร
ในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไปจนถึงนับหมื่นล้านบาท และใน
บางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึงผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จํากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติในการ
ตัดสินใจหรือดําเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่บุคคลดํารง
ตําแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทําบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานหนึ่ง
ไปรับใช้ผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง 

4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชัน เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น รูปแบบหนึ่ง
ของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ตําแหนงหน้าที่สําหรับมุ่งตอบสนอง ต่อผลประโยชน์
ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก 

ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกัน
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเป็น ๓ บท ได้แก่  

๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
๒. บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  
๓. บทที่ ๓ การให้ –รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด  
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บทท่ี 1 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflic of 
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการป้องกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  ดังปรากฏใน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒  
มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนที่ ๑ มาตรฐาน
จริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕  และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนได้กําหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  
ข้อ ๓ 

สําหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสําคัญเป็น๓หัวข้อใหญ่คอื 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให-้รับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

การบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความสําคัญอันดับต้น 
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม  (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้

กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้

ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนําไปสู่การ
ประพฤติมิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะ
มาขัดแย้งกับการทําหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทําให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากข้ึน 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทํางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่
ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายาม
ปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่ามีการใช้หน้าที่
ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก 
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- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลําเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าใน

ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่แต่รวมถึง
คนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพ่ือนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือ
ว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary) 
- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน

ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นตําแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มา
ซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ 

- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม
อ่ืนๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่
ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

• หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทํางานให้ภาครัฐคือการให้ความสําคัญอันดับต้น
แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ทํางานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

• ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและ
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้
ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจํากัดขอบเขตที่

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่งขณะที่ไปหาตําแหน่งงานใหม่ 

• ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิ
แนวคิดมักอยู่ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ใน
ประเภทนี้ 
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• หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทํางานให้ภาครัฐคือการให้ความสําคัญอันดับต้น

แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ทํางานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

• ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและ
ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้
ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจํากัดขอบเขตที่

ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่งขณะที่ไปหาตําแหน่งงานใหม่ 
 

• ผ ล ป ร ะ โย ช น์ ทั บ ซ้ อ น  (Conflict of Interests) อ งค์ ก ร ส า ก ล คื อ  Organization forEconomic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆอาจ

ไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทํา
ให้คนอ่ืนๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์ 
สาธารณะได้ในอนาคต 

 

• หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competinginterests) มี ๒ ประเภท 
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็น

คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจาก
กันได้ อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไก
ป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคน
น้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทํางานบางอย่างที่คนอ่ืนๆทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน
เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้นทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่
ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็น
กลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
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หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้อง

ตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตาม
เนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็ น
กลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติ
ตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา
เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียน
ผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือ
ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการ
อย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปพัฒนา

เป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้

ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 
• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
 - เป้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
 - การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึก

เป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
 - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน /เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพ
การค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพ่ือควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การ
กระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ 
รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

 
 

10 



 
 
 
 

 
 

 
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและยังต้องทําให้
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้) 
- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการจัดการ 

  - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้  
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 

 - เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ใน
องค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การ
ปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวก
เขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อน
ใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
นโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยน
บุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง 
เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตําแหน่งระดับ
บริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้
ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง  
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไร

คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
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- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์

ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ และต้อง
แจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น 
ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความ
พร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในการระบุจุด
เสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วม
ทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทําให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความ
คาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้
เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจาก

ผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ 
การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้
คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กระทําโดย

มิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยก
ย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ 
ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) 
ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิด
การทําผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาด
ประสิทธิภาพ 

 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกง

และการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาสําคัญ
คือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อ
เพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
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บทท่ี ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :  
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่

กระทําโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ โดย
แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหา
ความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ การ

คดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าหน้าที่ปัญหา
สําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดี
ต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่
ให้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจําเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให้บุคคลไม่กล้า
รายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติ
ผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆ 
หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทําผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่น
และไว้วางใจได้ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่

กระทําโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ โดย
แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่ เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญ เสียงานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การ
เปิดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายใน
องค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหาร
ภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าหน้าที่
ปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
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• การส่งสาสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่า เป็น

สิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะ
บริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทําให้เกิดการ
กระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย

ขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติ
และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย 

การเปิดเผยการกระทําผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้ นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

• องค์กรควรจะท าอย่างไร : 
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทําผิดจัดช่องทางอํานวยความ

สะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอ่ืนๆที่จะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทําผิดและการคุ้มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทําผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง

เป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อํานวยการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (เช่นกลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผย
การประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- การกระทําที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคามหรือ

การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและประกาศใช้
อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจําเป็นต้องรายงาน /เปิดเผยจะต้องทํา
อย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที  (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อ
เกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และ
ผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นสิ่งสําคัญ และผู้รับรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
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๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ 

ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระทําของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชนการ

เปิดเผยที่ก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยง
การถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะทําได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
• การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ

ให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ 
เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง

เชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้คําแนะนําต่อ
ผู้บริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและ
ผู้บังคับบัญชา 

• เบื้องหลังความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กร 

องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่
ชัดเจน จะทําให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
การปกป้องพยานและภาวะผู้นําต่อความสําคัญในการเปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่าง
แข็งแกร่ง 
 การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สําคัญมากหน่วยงานจะต้องพิสูจน์
ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและ
พัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
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- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืนๆ และหัวหน้าสายงาน 
 

• บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย 
ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผล
ที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเป็นเรื่องสําคัญมากในการ
สร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบต่างๆ 

ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความ
เชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้ งหมด
รั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทําได้ 

บทบาทอ่ืนๆ คือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพ่ือให้แน่ใจว่าได้รับ

การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คําปรึกษาแนะนํา

ลูกน้องไม่ให้ทําผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่
สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทําใดๆ ของ
ตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทําให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือทําให้รับรู้ได้ว่า มี
อิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อ

การเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทําผิด จัดให้มี
การฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อน
ตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย 
และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 
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• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้ เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็น
ธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คําปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและ
ขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๓ 
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ

และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วย
จรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ . ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า  

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทําหน้าที่
ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทําลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กร
ภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับ

ให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคาสินค้าหรือ
บริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการ
เข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับใน

โอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมี
หลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
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๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ 
ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
ราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต้องกระทํา
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมี
ต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดย
กระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 
 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือ
บุคคลที่จะขอทําใบอนญุาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 

เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้  
และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
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หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีการ
ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และระดับบุคคล 
อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมี
ความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้
กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรื อปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (ภาคผนวก๑) 
 

 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน

และลงทะเบียนไว้ 
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ้าหน้าที่มี

ความจําเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดํารงตําแหน่งเดิม ของขวัญ
ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

 ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพ่ือ
เป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์
แต่ละอย่างนั้น 

 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ําเสมอบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการ
ให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
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 เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่

รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
 

 ๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการพิจารณา

ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์

ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อ
ข้าราชการ 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็น

จริง การตีค่าราคาต่ํากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์
นั้นๆมีค่าต่ํากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความ

คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทําให้เกิดความรู้สึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของ
ความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้
ว่าเป็น การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้ม ากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด
แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็น การ
ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
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• บทสรุป 
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่านถูก
คาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่า
นโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็
ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ความ
เสี่ยงต่อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของท่านเอง 
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