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คํานํา 

 องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในฐานะเป"นผู�ใช�อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเป"นหน�วยงานท่ีมีหน�าท่ีในการให�บริการสาธารณะด�านต�างๆ ซ่ึงดําเนินการแก�ไขป;ญหาต�างๆท่ีเกิดข้ึนให�แก�
คนในท�องถ่ินเป"นองค�กรท่ีมีความใกล�ชิดกับประชาชน และมีความเข�าใจในสภาพและรับรู�ถึงสาเหตุของป;ญหาท่ี
เกิดข้ึนภายในท�องถ่ินดีกว�าหน�วยงานราชการส�วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดําเนินการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินย�อมอาจส�งผลกระทบต�อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน�าท่ีหรือละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยมิชอบ หรือได�ใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย รวมท้ัง
ป;ญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป"นป;ญหาของสังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเป"นเวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ�อน
ของป;ญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห�งชาติ หรือ คสช. ได�มีคําสั่งท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปIองกันและ
แก�ไขป;ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส�วนราชการและหน�วยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก�ไข
ป;ญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ�งเน�นการสร�างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส�งเสริมการมีส�วนร�วมจากทุก
ส�วนในการตรวจสอบ เฝIาระวัง เพ่ือสกัดก้ันเพ่ือมิให�เกิดการทุจริตได� 

 เทศบาลตําบลจันดี ได�ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการขององค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน การปฏิบัติหน�าท่ีหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมิชอบ หรือได�ใช�อํานาจในตําแหน�งหน�าท่ีเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน�ท่ีมิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคู�มือการพัฒนาส�งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปIองกัน
ผลประโยชน�ทับซ�อน ของเทศบาลตําบลจันดี เพ่ือเป"นแนวทางในการปฏิบัติงานต�อไป 
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อมูลข�าวสารทางท
องถ่ิน 
กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลตําบลจันดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกร่ินนํา 

 
 การมีผลประโยชน8ทับซ/อน ถือเป9นการทุจริตคอร8รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป9นการแสวงหาประโยชน8ส�วน
บุคคลโดยการละเมิดต�อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด/วยการใช/อํานาจในตําแหน�งหน/าท่ีไปแทรกแซงการใช/ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจ/าหน/าท่ีของรัฐ จนทําให/เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน/าท่ีสาธารณะ ขาดความ
เป9นอิสระ  ความเป9นกลาง  และความเป9นธรรม  จนส�งผลกระทบต�อประโยชน8สาธารณะของส�วนรวม  และทําให/ผล
ประโยชน8หลักขององค8กร  หน�วยงาน  สถาบันและสังคมต/องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน8สูญเสียไปอาจอยู�ในรูปของ
ผลประโยชน8ทางการเงิน  คุณภาพให/บริการ  ความเป9นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค�าอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ต้ังแต�ระดับองค8กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย�างเช�น  การท่ีเจ/าหน/าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน8อ่ืนใดจาก
ผู/ประกอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการละ
เว/น  การยกเว/น  หรือการจัดการประมูลทรัพย8สินของรัฐเพ่ือประโยชน8ของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ  และพวกพ/อง ฯลฯ   
เป9นต/น 
  อย�างไรก็ตาม ท�ามกลางผู/จงใจกระทําความผิดยังพบผู/กระทําความผิดโดยไม�เจตนา  หรือไม�มีความรู/
ในเรื่องดังกล�าวอีกเป9นจํานวนมาก  จนนําไปสู�การถูกกล�าวหาร/องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
  ผลประโยชน8ทับซ/อน  หรือความขัดแย/งกันระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและผลประโยชน8ส�วนรวม  
(Conflic of  interest : COI)  เป9นประเด็นปaญหาทางการบริหารภาครัฐในปaจจุบันท่ีเป9นบ�อเกิดของปaญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน  และยังสะท/อนปaญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป9นอุปสรรคต�อการพัฒนา
ประเทศ   
  เทศบาลตําบลจันดี ได/ตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชน8ทับซ/อนในการปฏิบัติราชการ  จึงได/
นํานโยบายของรัฐบาลมาใช/เป9นแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
 

ค�านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสร/างค�านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)            
เพ่ือสร/างสรรค8ประเทศไทยให/เข/มแข็ง โดยต/องสร/างคนในชาติ ให/มีค�านิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย8 
๒. ซ่ือสัตย8 เสียสละ อดทน 
๓. กตัญdูต�อพ�อแม� ผู/ปกครอง ครูบาอาจารย8 
๔. ใฝfหาความรู/ หม่ันศึกษาเล�าเรียนท้ังทางตรงและทางอ/อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย8 
๗. เข/าใจเรียนรู/การเป9นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู/น/อยรู/จักการเคารพผู/ใหญ� 
๙. มีสติรู/ตัว รู/คิด รู/ทํา 
๑๐. รู/จักดํารงตนอยู�โดยใช/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีความเข/มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ/ต�ออํานาจฝfายตํ่า 
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน8ของส�วนรวมมากกว�าผลประโยชน8ส�วนตน 
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หลักธรรมาภิบาล 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได/ว�า “การบริหารกิจการบ/านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารู/จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม นั้นไม�ใช�
แนวความคิดใหม�ท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต�เป9นการสะสมความรู/ท่ีเป9นวัฒนธรรมในการอยู�ร�วมกันเป9นสังคมของมวลมนุษย8
เป9นพันๆปm ซ่ึงเป9นหลักการเพ่ือการอยู�ร�วมกันในบ/านเมืองและสังคมอย�างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน8
และคลี่คลายปaญหาข/อขัดแย/งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให/มีความยั่งยืน 

องค)ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาลมีองค)ประกอบท่ีสําคัญ ๖ ประการดังนี้ 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข/อบังคับและกติกาต�างๆ ให/ทันสมัยและเป9น
ธรรม ตลอดจนเป9นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร/อมใจและถือปฏิบัติร�วมกันอย�างเสมอภาคและ
เป9นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต/องดีงาม โดยการรณรงค8เพ่ือสร/างค�านิยมท่ี
ดีงามให/ผู/ปฏิบัติงานในองค8การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได/แก� ความซ่ือสัตย8สุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เป9นต/น 

๓.หลักความโปร�งใส คือ การทําให/สังคมไทยเป9นสังคมท่ีเปCดเผยข/อมูลข�าวสารอย�างตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกต/องได/ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค8กรให/มีความโปร�งใส มีการ
เปCดเผยข/อมูลข�าวสารหรือเปCดให/ประชาชนสามารถเข/าถึงข/อมูลข�าวสารได/สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป9นการสร/างความไว/วางใจซ่ึงกันและกัน และช�วยให/การทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส�วนร�วม คือ การทําให/สังคมไทยเป9นสังคมท่ีประชาชนมีส�วนร�วมรับรู/ และร�วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปCดโอกาสให/ประชาชนมีช�องทางในการเข/ามามีส�วนร�วมได/แก� การ
แจ/งความเห็น การไต�สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ8 การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดท้ังโดย
ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช�วยให/เกิดความสามัคคีและความร�วมมือกันระหว�างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู/บริหาร พนักงานและลูกจ/างต/องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน/าท่ีอย�างดียิ่ง 
โดยมุ�งให/บริการแก�ผู/มารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกต�างๆ มีความรับผิดชอบต�อความบกพร�องในหน/าท่ีการงาน
ท่ีตนรับผิดชอบอยู� และพร/อมท่ีจะปรับปรุงแก/ไขได/ทันท�วงที 

๖. หลักความคุ=มค�า ผู/บริหารต/องตระหนักว�ามีทรัพยากรค�อนข/างจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเป9นจะต/องยึดหลักความประหยัดและความคุ/มค�า ซ่ึงจําเป9นจะต/องต้ังจุดมุ�งหมายไปท่ีผู/รับบริการหรือประชาชน
ด/วย 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป9นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู�หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก� พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว�า ๒๕ ปm ต้ังแต�ก�อนวิกฤติการณ8ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได/ทรงเน/นย้ําแนวทางการแก/ไขเพ่ือให/รอดพ/น และสามารถดํารงอยู�ได/อย�างม่ันคงและยั่งยืนภายใต/กระแส
โลกาภิวัตน8 และความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ 
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ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม�น/อยเกินไปและไม�มากเกิน   โดยไม�เบียดเบียนตนเอง
และผู/อ่ืน เช�น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู�ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต/องเป9นไปอย�างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปaจจัยท่ีเก่ียวข/อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย�างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ=มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให/พร/อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด/าน
ต�าง ๆ ท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล/และไกล 
 

  เง่ือนไข 
               การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต�าง ๆ ให/อยู�ในระดับพอเพียง ต/องอาศัย ท้ังความรู/และ
คุณธรรมเป9นพ้ืนฐาน 
            เง่ือนไขความรู=   ประกอบด/วย  ความรู/เก่ียวกับวิชาการต�างๆ ท่ีเก่ียวข/อง อย�างรอบด/าน  ความ
รอบคอบท่ีจะนําความรู/เหล�านั้นมาพิจารณา  ให/เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต/องเสริมสร/าง ประกอบด/วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความซ่ือสัตย8
สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช/สติ ปaญญาในการ ดําเนินชีวิต 
 

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลจันดี จึงได=กําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปHนค�านิยมหลัก ดังเช�น 
  ๑. ประมวลจริยธรรมของข=าราชการการเมืองท=องถ่ินฝKายบริหาร เทศบาลตําบลจันดี พ.ศ. ๒๕๕5 
  ข/อ ๕ ข/าราชการการเมืองท/องถ่ิน  มีหน/าท่ีดําเนินการให/เป9นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน8
ส�วนรวม เป9นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให/บริการประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยจะต/องยึด
ม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป9นค�านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย8 และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน8ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน8ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน8ทับ
ซ/อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต/อง เป9นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให/บริการแก�ประชาชนด/วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
๖) การให/ข/อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ/วน ถูกต/อง และไม�บิดเบือนข/อเท็จจริง 
๗) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร�งใส  และตรวจสอบได/ 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป9นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค8การ 

   
๒. ประมวลจริยธรรมของข=าราชการการเมืองท=องถ่ินฝKายสภาท=องถ่ิน เทศบาลตําบลจันดี พ.ศ. ๒๕๕5 

  ข/อ ๕ ข/าราชการการเมืองท/องถ่ินมีหน/าท่ีดําเนินการให/เป9นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน8
ส�วนรวม เป9นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให/บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต/องยึดม่ัน
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป9นค�านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย8 และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน8ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน8ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน8  
    ทับซ/อน 
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๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต/อง เป9นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให/บริการแก�ประชาชนด/วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
๖) การให/ข/อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ/วน ถูกต/อง และไม�บิดเบือนข/อเท็จจริง 
๗) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได/ 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป9นประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค8การ 

๓. ประมวลจริยธรรมของข=าราชการ  เทศบาลตําบลจันดี พ.ศ. ๒๕๕3 
 ข/อ ๓  ข/าราชการของเทศบาลตําบลจันดี ทุกคน มีหน/าท่ีดําเนินการให/เป9นไปตามกฎหมาย  เพ่ือ

รักษาประโยชน8ส�วนรวม เป9นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให/บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต/องยึดม่ันในค�านิยมหลัก ๑o ประการดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8ทรงเป9นประมุข 
๒) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย8 และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน8ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน8ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน8 
    ทับซ/อน 
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต/อง เป9นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให/บริการแก�ประชาชนด/วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
๗) การให/ข/อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ/วน ถูกต/อง และไม�บิดเบือนข/อเท็จจริง 
๘) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได/ 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค8กร 
๑o) การสร/างจิตสํานึกให/ประชาชนในท/องถ่ินประพฤติตนเป9นพลเมืองท่ีดี ร�วมกัน พัฒนาชุมชน
ให/น�าอยู�คู�คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล/อมให/สอดคล/องรัฐธรรมนูญฉบับปaจจุบัน 

ข=อบังคับเทศบาลตําบลจันดี ว�าด=วยจรรยาข=าราชการเทศบาลตําบลจันดี 

เทศบาลตําบลจันดี ในฐานะเป9นองค8กรท่ีใกล/ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยมีหน/าท่ีในการจัดทํา
แผนพัฒนาท/องถ่ินการดําเนินการด/านการเงิน การคลังงบประมาณการพัสดุการจัดเก็บรายได/ การพัฒนาระบบข/อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานพัฒนาโครงสร/างพ้ืนฐานของชุมชนวางมาตรฐานการดําเนินงานจัดการบริการสาธารณะ
การศึกษาของท/องถ่ินการบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากรรวมท้ังส�งเสริมให/ประชาชนได/มีส�วนร�วมในการ
บริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค8กรปกครองส�วนท/องถ่ินฉะนั้นเพ่ือเป9นการสร/างจิตสํานึกของ
ข/าราชการให/สามารถปฏิบัติหน/าท่ีอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร�งใสและเป9นธรรมจึงสมควรให/มี
ข/อบังคับว�าด/วยจรรยาข/าราชการเทศบาลตําบลจันดี 

เทศบาลตําบลจันดี จึงได/กําหนดข/อบังคับจรรยาข/าราชการเทศบาลตําบลจันดี เพ่ือเป9นกรอบ
มาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข/าราชการลูกจ/างและพนักงานจ/างให/มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน/าท่ี
ด/วยความเป9นธรรมธํารงไว/ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข/าราชการอันจะทําให/ได/รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจาก
ประชาชนท่ัวไปไว/ดังนี้ 
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ข=อ๑ความซ่ือสัตย)และรับผิดชอบ 
๑.๑ปฏิบัติหน/าท่ีด/วยความซ่ือสัตย8สุจริต 
๑.๒ใช/ทรัพยากรขององค8กรอย�างประหยัดและโปร�งใสเพ่ือให/เกิดประโยชน8สูงสุดแก�ราชการ 
๑.๓ปฏิบัติหน/าท่ีอย�างเต็มกําลังความรู/ความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชน8ของทางราชการเป9นสําคัญ 
๑.๔รับผิดชอบต�อผลการกระทําของตนเองและมุ�งม่ันแก/ไขเม่ือเกิดข/อผิดพลาด 
 
ข=อ๒การมีจิตสํานึกมุ�งบริการและให=คําปรึกษา 
๒.๑ให/บริการแก�ส�วนราชการองค8กรปกครองส�วนท/องถ่ินและประชาชนอย�างเท�าเทียมกันด/วยความเต็มใจ 
๒.๒ให/คําปรึกษาแนะนําแก�องค8กรปกครองส�วนท/องถ่ินได/อย�างถูกต/องรวดเร็วและครบถ/วน 
ข=อ๓ การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ปฏิบัติหน/าท่ีโดยมุ�งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพ่ือให/เกิดผลดีและเป9นประโยชน8ต�อส�วนรวม 
๓.๒ขยันอุทิศตนและมุ�งม่ันในการปฏิบัติหน/าท่ีให/สําเร็จตามเปpาหมาย 
๓.๓ปฏิบัติหน/าท่ีด/วยความสามัคคีมีน้ําใจเพ่ือให/บรรลุภารกิจของหน�วยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 
ข=อ๔การปฏิบัติหน=าท่ีอย�างเปHนธรรม 
๔.๑ตัดสินใจบนหลักการข/อเท็จจริงเหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
๔.๒ไม�มีอคติในการปฏิบัติหน/าท่ี 
ข=อ๕การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑วางแผนการดํารงชีวิตอย�างมีเปpาหมายพร/อมท่ีจะเผชิญต�อการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ใช/จ�ายอย�างคุ/มค�ามีเหตุผลและไม�ฟุfมเฟrอยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ปฏิบัติตามหลักศาสนารู/จักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบายมุข 
ข=อ๖การยึดม่ันและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต=อง 
๖.๑ยึดม่ันในผลประโยชน8ส�วนรวมเหนือผลประโยชน8ส�วนตน 
๖.๒กล/าหาญและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต/อง 
๖.๓ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป9นแบบอย�างท่ีดีแก�เพ่ือนข/าราชการ 
ข=อ๗ความโปร�งใสและสามารถตรวจสอบได= 
๗.๑ เปCดเผยข/อมูลข�าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒พร/อมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบต�อผลของการตรวจสอบ 
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ=างของเทศบาลตําบลจันดี 
  

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส�วนท/องถ่ิน (ก.ถ.) ได/กําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมของข/าราชการ พนักงานส�วนตําบล และพนักงานจ/างขององค8กรปกครองส�วนท/องถ่ิน  ซ่ึงได/
ประมวลข้ึนจากข/อเสนอแนะของผู/บริหารท/องถ่ิน  สมาชิกสภาท/องถ่ิน  ข/าราชการหรือพนักงานส�วนท/องถ่ิน  โดยมี
วัตถุประสงค8เพ่ือใช/เป9นหลักการและแนวทางปฏิบัติให/ข/าราชการหรือพนักงานส�วนท/องถ่ิน  โดยท่ัวไปใช/ยึดถือปฏิบัติ
เป9นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงดํารงตนให/ตั้งม่ันอยู�ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน/าท่ีด/วยความซ่ือสัตย8 สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน/าท่ีอย�างเปCดเผย โปร�งใส พร/อมให/ตรวจสอบ 
๓. พึงให/บริการด/วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน8ของ

ประชาชนเป9นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน/าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย�างคุ/มค�า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู/ ความสามารถ และตนเองให/ทันสมัยอยู�เสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต�อตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณต�อหน�วยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณต�อผู/บังคับบัญชา ผู/อยู�ใต/บังคับบัญชาและผู/ร�วมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณต�อประชาชนและสังคม 

 
ประกาศเจตนารมณ)เทศบาลตําบลจันดี เปHนหน�วยงานในการต�อต=านการทุจริตคอรัปช่ัน 
 

  เนื่องด/วยเทศบาลตําบลจันดี เป9นหน�วยงานท่ีรับใช/และให/บริการประชาชนอย�างใกล/ชิด  ซ่ึงในการ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลจันดี ได/คํานึงถึงความต/องการและประโยชน8สูงสุดของประชาชนเป9นหลัก  
  เทศบาลตําบลจันดี ได/เล็งเห็นความสําคัญของปaญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเป9นปaญหาท่ีทําให/เกิดผล
กระทบและความเสียหายต�อพ่ีน/องประชาชนท้ังทางอ/อมและทางตรง  ทําให/ผลประโยชน8ไม�ตกถึงมือประชาชนอย�าง
แท/จริง  เทศบาลตําบลจันดี จึงมีเจตนารมณ8ร�วมกันในการดําเนินงานให/เกิดความโปร�งใส  เป9นธรรม  และสามารถ
ตรวจสอบได/เพ่ือให/องค8กรเป9นหน�วยงานในการต/านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให/เจ/าหน/าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ไม�ยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย8สินราชการ 
๒. ไม�เรียก  ไม�รับ  ไม�เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน8มิชอบ 
๓. ไม�ใช/อํานาจหน/าท่ีเพ่ือประโยชน8ตนหรือพวกพ/อง 
๔. ปฏิบัติหน/าท่ีด/วยความโปร�งใส เสมอภาค   
๕. กล/ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต/อง 
๖. เปCดเผยต�อสาธารณะเม่ือพบเหตุคอร8รัปชั่น 
๗. ร�วมปกปpอง  คุ/มครอง  ผู/ต�อต/านคอร8รัปชั่น 
๘. พร/อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส�วน 
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  ในคู�มือเล�มนี้  จะสะท/อนหลักการและแนวคิดท่ีเป9นสากลพร/อมข/อเสนอแนะทางการประยุกต8ใช/เพ่ือ
การปpองกันเรื่องผลประโยชน8ทับซ/อน  โดยมีสาระสําคัญเป9นเป9น ๓  บท  ได/แก� 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน8ทับซ/อน 
๒. บทท่ี ๒  การเปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให/ – รับของขวัญและประโยชน8อ่ืนใด 

 
ความหมายผลประโยชน)ทับซ=อน 
  คําว�า  Conflict  of  Interests  มีการใช/คําภาษาไทยไว/หลายคํา  เช�น  “ผลประโยชน8ทับซ/อน”  
“ผลประโยชน8ขัดกัน”  “ผลประโยชน8ขัดแย/ง”  หรือ  “การขัดกันแห�งผลประโยชน8”  ถ/อยคําเหล�านี้ถือเป9นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน8โดยมิชอบ  อันเป9นการกระทําท่ีขัดต�อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหาร
กิจการบ/านเมืองท่ีดี  (Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน8ทับซ/อน  จึงหมายถึงความทับซ/อนระหว�าง
ผลประโยชน8ส�วนตน  และผลประโยชน8สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ  กล�าวท้ังเป9น
สถานการณ8ท่ีเจ/าหน/าท่ีของรัฐมีผลประโยชน8ส�วนตนอยู�และได/ใช/อิทธิพลตามอํานาจหน/าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให/
เกิดประโยชน8ส�วนตัว  โดยก�อให/เกิดผลเสียต�อผลประโยชน8ส�วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม�จํากัดอยู�ในรูปแบบของ
ตัวเงิน  หรือทรัพย8สินเท�านั้น  แต�รวมถึงผลประโยชน8อ่ืนๆ ท่ีไม�ใช�ในรูปตัวเงินหรือทรัพย8สินมีลักษณะ ๗  ประการ  
ดังนี้ 
  ๑. หาผลประโยชน8ให/ตนเอง  คือ  การใช/อํานาจหน/าท่ีเพ่ือตนเอง  เช�น  ข/าราชการใช/อํานาจหน/าท่ี
ให/บริษัทตัวเองได/งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข/าทํางาน  เป9นต/น 
  ๒. รับผลประโยชน8  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช�น  เป9นเจ/าพนักงานสรรพากรแล/วรับเงิน
จากผู/มาเสียภาษี  หรือเป9นเจ/าหน/าท่ีจัดซ้ือแล/วรับไม/กอล8ฟเป9นของกํานัลจากร/านค/า  เป9นต/น 
  ๓. ใช/อิทธิพล  เป9นการเรียกผลตอบแทนในการใช/อิทธิพลในตําแหน�งหน/าท่ี ส�งผลท่ีเป9นคุณแก�ฝfาย
ใดฝfายหนึ่งอย�างไม�เป9นธรรม 
  ๔. ใช/ทรัพย8สินของทางราชการเพ่ือประโยชน8ส�วนตน เช�น การใช/รถยนต8 หรือคอมพิวเตอร8ราชการ
ทํางานส�วนตัว  เป9นต/น 
  ๕. ใช/ข/อมูลลับของทางราชการ เช�น รู/ว�าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกล�าวดัก
หน/าไว/ก�อน เป9นต/น 
  ๖. รับงานนอก ได/แก� การเปCดบริษัททําธุรกิจซ/อนกับหน�วยงานท่ีตนเองทํางานอยู� เช�น เป9นนักบัญชี 
แต�รับงานส�วนตัวจนไม�มีเวลาทํางานบัญชีในหน/าท่ีให/กับหน�วยงาน  เป9นต/น 
  ๗. ทํางานหลังออกจากตําแหน�ง  คือการไปทํางานให/กับผู/อ่ืนหลังออกจากท่ีทําทํางานเดิม  โดยใช/
ความรู/หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน8โดยไม�เป9นธรรม  เช�น  เอาความรู/ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช�วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ  หลังจากเกษียณ  เป9นต/น 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน)ทับซ=อน 

�ชุมชนคาดหวังให/เจ/าหน/าท่ีปฏิบัติงานอย�างเป9นธรรม  โดยให/ผลประโยชน8ของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับต/น 
�ความซ่ือตรงต�อหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ียังเป9นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต/กฎหมาย  และต/องได/รับการปฏิบัติอย�างเป9นธรรม) 



-8- 
 

บทท่ี ๑  
การบริหารจัดการผลประโยชน)ทับซ=อน 

การบริหารจัดการผลประโยชน)ทับซ=อน 
ผลประโยชน8ทับซ/อนหรือความขัดแย/งกันระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและผลประโยชน8ส�วนรวม 

(Conflic of interest : COI) เป9นประเด็นปaญหาทางการบริหารภาครัฐในปaจจุบันท่ีเป9นบ�อเกิดของปaญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะท/อนปaญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป9นอุปสรรคต�อการพัฒนา
ประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปpองกันหาผลประโยชน8ทับซ/อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  ดัง
ปรากฏในประมวลจริยธรรมของข/าราชการการเมืองท/องถ่ินฝfายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได/กําหนดมาตรฐานจริยธรรม 
หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  ส�วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป9นค�านิยมหลัก  ข/อ ๕  ประมวลจริยธรรมของ
ข/าราชการการเมืองท/องถ่ินฝfายสภาท/องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได/กําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม  ส�วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป9นค�านิยมหลัก  ข/อ ๕  และประมวลจริยธรรมของข/าราชการองค8การ
บริหารส�วนตําบลตะเคียนได/กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข/าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส�วนท่ี ๑  
มาตรฐานจริยธรรมอันเป9นค�านิยมหลัก  ข/อ ๓ 

สําหรับในบทนี้จะได/สะท/อนหลักการและแนวคิดท่ีเป9นสากลพร/อมข/อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต8ใช/เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนโดยมีสาระสําคัญเป9น๓หัวข/อใหญ�คือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน8ทับซ/อน 
๒. การเปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะ 
๓. การให/-รับของขวัญและผลประโยชน8 

 

การบริหารผลประโยชน)ทับซ=อน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังให/เจ/าหน/าท่ีปฏิบัติงานอย�างเป9นธรรมโดยให/ผลประโยชน8สาธารณะมีความสําคัญ

อันดับต/น 
• ความซ่ือตรงต�อหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ียังเป9นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค

ภายใต/กฎหมายและต/องได/รับการปฏิบัติท่ีเป9นธรรม) 
• ถ/าไม�จัดการผลประโยชน8ทับซ/อนอย�างมีประสิทธิภาพเจ/าหน/าท่ีก็จะละเลยประโยชน8สาธารณะและ

ให/ความสําคัญกับประโยชน8ส�วนตนหรือของคนบางกลุ�มแทนซ่ึงจะมีผลต�อการปฏิบัติงานและอาจนําไปสู�การประพฤติ
มิชอบในท่ีสุด 

• ผลประโยชน8ทับซ/อนไม�ได/ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ/าหน/าท่ีก็มีชีวิตส�วนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชน8ส�วนตนจะมาขัดแย/งกับการทําหน/าท่ีแต�ประเด็นคือต/องเปCดเผยผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีมี 

• หน�วยงานภาครัฐต/องจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนอย�างโปร�งใสและพร/อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบ่ัน
ทอนความเชื่อม่ันของประชาชนต�อการปฏิบัติหน/าท่ีของหน�วยงาน 

• ปaจจุบันขอบเขตของผลประโยชน8ทับซ/อนขยายมากกว�าเดิม เนื่องจากมีการร�วมมือระหว�างภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว�างหน�วยงานภาครัฐทําให/มีความสัมพันธ8ซับซ/อน/ซ/อนทับมากข้ึน 

• หน�วยงานควรตระหนักว�าผลประโยชน8ทับซ/อนจะเกิดข้ึนในการทํางานและต/องพัฒนาวัฒนธรรม
องค8กรท่ีส�งเสริมการระบุและเปCดเผยผลประโยชน8ทับซ/อน 

• หน�วยงานต/องขจัดความเข/าใจผิดท่ีว�าผลประโยชน8ทับซ/อนเป9นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปCด 
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• ผลประโยชน8ทับซ/อนจะเป9นสิ่งผิดก็ต�อเม่ือมีอิทธิพลต�อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกว�ามี
การใช/หน/าท่ีในทางมิชอบหรือแม/แต�การฉ/อราษฎร8บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนสร/างประโยชน8มากมายแก�หน�วยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก/ข/อกล�าวหาเรื่องความลําเอียงได/ง�าย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันว�าหน�วยงานปฏิบัติหน/าท่ีอย�างเป9นธรรมและไม�มีผลประโยชน8แอบแฝง 

�นิยามศัพท)และแนวคิดสําคัญ 
• ผลประโยชน
ส�วนตน (private interest) – “ผลประโยชน8” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลต�อบุคคล/กลุ�มไม�

ว�าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน8ส�วนตน” ไม�ได/ครอบคลุมเพียงผลประโยชน8ด/านการงานหรือธุรกิจของเจ/าหน/าท่ี
แต�รวมถึงคนท่ีติดต�อสัมพันธ8ด/วยเช�นเพ่ือนญาติคู�แข�งศัตรูเม่ือใดเจ/าหน/าท่ีประสงค8จะให/คนเหล�านี้ได/หรือเสียประโยชน8
เม่ือนั้นก็ถือว�ามีเรื่องผลประโยชน8ส�วนตนมาเก่ียวข/อง 

ผลประโยชน8ส�วนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม�เก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน8ส�วนตนท่ีเก่ียวกับเงินไม�ได/เก่ียวกับการได/มาซ่ึงเงินทองเท�านั้น แต�ยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน8หรือปกปpองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยู�แล/ว เช�นท่ีดินหุ/นตําแหน�งในบริษัทท่ีรับงานจากหน�วยงาน
รวมถึงการได/มาซ่ึงผลประโยชน8อ่ืนๆท่ีไม�ได/อยู�ในรูปตัวเงิน เช�นสัมปทานส�วนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ําใจไมตรี
อ่ืนๆ 

- ผลประโยชน8ท่ีไม�เก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ8ระหว�างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช�นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู�ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมี
ข/อสังเกตว�าแม/แต�ความเชื่อ/ความคิดเห็นส�วนตัวก็จัดอยู�ในประเภทนี้ 

•หน�าท่ีสาธารณะ (public duty) – หน/าท่ีสาธารณะของผู/ท่ีทํางานให/ภาครัฐคือการให/ความสําคัญ
อันดับต/นแก�ประโยชน8สาธารณะ (public interest) คนเหล�านี้ไม�จํากัดเฉพาะเจ/าหน/าท่ีของรัฐท้ังระดับท/องถ่ินและ
ระดับประเทศเท�านั้นแต�ยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานให/ภาครัฐเช�นท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชน
สาธารณะ คือประโยชน8ของชุมชนโดยรวม ไม�ใช�ผลรวมของผลประโยชน8ของปaจเจก
บุคคลและไม�ใช�ผลประโยชน8ของกลุ�มคน การระบุผลประโยชน8สาธารณะไม�ใช�เรื่องง�ายแต�ในเบ้ืองต/นเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ
สามารถให/ความสําคัญอันดับต/นแก�สิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหน/าท่ีอย�างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหน/าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ 
- ให/ความสําคัญอันดับต/นแก�ผลประโยชน8สาธารณะมีความคาดหวังว�าเจ/าหน/าท่ี 
ต/องจํากัดขอบเขตท่ีประโยชน8ส�วนตนจะมามีผลต�อความเป9นกลางในการทําหน/าท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน/าท่ีท่ีมีผลประโยชน8ทับซ/อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส�วนตนท่ีอาจทําให/คนเห็นว�าได/ประโยชน8จากข/อมูล 
ภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช/ตําแหน�งหน/าท่ีหรือทรัพยากรของหน�วยงานเพ่ือประโยชน8ส�วนตน 
- ปpองกันข/อครหาว�าได/รับผลประโยชน8ท่ีไม�สมควรจากการใช/อํานาจหน/าท่ี 
- ไม�ใช/ประโยชน8จากตําแหน�งหรือข/อมูลภายในท่ีได/ขณะอยู�ในตําแหน�งขณะท่ีไปหา 
ตําแหน�งงานใหม� 
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•ผลประโยชน
ทับซ�อน (Conflict of Interests) องค8กรสากลคือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว�าเป9นความทับซ/อนระหว�างผลประโยชน8ส�วนตน
และผลประโยชน8สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ีภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชน)ทับซ=อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ/อนระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป9นผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีคนเห็นว�ามี แต�

จริงๆอาจไม�มีก็ได/ถ/าจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนประเภทนี้อย�างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไม�น/อยกว�า
การจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข/อนี้แสดงว�าเจ/าหน/าท่ีไม�เพียงแต�จะต/องประพฤติตนอย�างมีจริยธรรม
เท�านั้นแต�ต/องทําให/คนอ่ืนๆรับรู/ และเห็นด/วยว�าไม�ได/รับประโยชน8เช�นนั้นจริง 

- ผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเป9นไปได/ (potential) ผลประโยชน8ส�วนตนท่ีมีในปaจจุบันอาจจะทับซ/อนกับ
ผลประโยชน8สาธารณะได/ในอนาคต 

•หน�าท่ีทับซ�อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน8เบียดซ/อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ/าหน/าท่ีมีบทบาทหน/าท่ีมากกว�าหนึ่ง เช�น เป9นเจ/าหน/าท่ีในหน�วยงาน
และเป9นคณะกรรมการด/านระเบียบวินัยประจําหน�วยงานด/วย ปaญหาจะเกิดเม่ือไม�สามารถแยกแยะบทบาทหน/าท่ีท้ัง
สองออกจากกันได/ อาจทําให/ทํางานไม�มีประสิทธิภาพหรือแม/กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน�วยงานมักมีกลไกปpองกันปaญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน/าท่ีต�างๆให/ชัดเจน แต�ก็ยังมีปaญหาได/โดยเฉพาะอย�างยิ่งใน
หน�วยงานท่ีมีกําลังคนน/อย หรือมีเจ/าหน/าท่ีบางคนเท�านั้นท่ีสามารถทํางานบางอย�างท่ีคนอ่ืนๆทําไม�ได/ คนส�วนใหญ�ไม�
ค�อยห�วงปaญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม�มีเรื่องผลประโยชน8ส�วนตนมาเก่ียวข/อง 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ/าหน/าท่ีมีบทบาทหน/าท่ีมากกว�าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน/าท่ีในหน�วยงานหนึ่งนั้นทําให/ได/ข/อมูลภายในบางอย�างท่ีอาจนํามาใช/เป9นประโยชน8แก�การทําบทบาทหน/าท่ีให/แก�อีก
หน�วยงานหนึ่งได/ ผลเสียคือถ/านําข/อมูลมาใช/ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต�อคนบางกลุ�ม ควร
ถือว�าหน/าท่ีทับซ/อนเป9นปaญหาผลประโยชน8ทับซ/อนด/วยเพราะว�ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หน/าท่ีต/องเป9นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนก็สามารถนํามาจัดการกับหน/าท่ีทับซ/อนได/ 
 

�หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน)ทับซ=อน 
• ปกปYองผลประโยชน)สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน8ของสาธารณะเป9นหน/าท่ีหลักเจ/าหน/าท่ี

ต/องตัดสินใจและให/คําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต/องทํางานในขอบเขตหน/าท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ/า ไม�ให/ผลประโยชน8ส�วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส�วนบุคคลปฏิบัติต�อแต�ละบุคคล
อย�างเป9นกลาง ไม�มีอคติลําเอียงด/วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ�าพันธุ8วงศ8ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจ/าหน/าท่ีไม�
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท�านั้นแต�ต/องมีจริยธรรมด/วย 

• สนับสนุนความโปร�งใสและพร=อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนต/องอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปCดเผยและจัดการท่ีโปร�งใส นั่นคือเปCดโอกาสให/ตรวจสอบและมีความพร/อมรับผิดมีวิธีการต�างๆเช�นจด
ทะเบียนผลประโยชน8โยกย/ายเจ/าหน/าท่ีจากตําแหน�งท่ีเก่ียวข/องกับผลประโยชน8ทับซ/อนการเปCดเผยผลประโยชน8ส�วน
ตนหรือความสัมพันธ8ท่ีอาจมีผลต�อการปฏิบัติหน/าท่ี ถือเป9นข้ันตอนแรกของการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนการ ใช/
กระบวนการอย�างเปCดเผยท่ัวหน/าจะทําให/เจ/าหน/าท่ีร�วมมือและสร/างความเชื่อม่ันแก�ประชาชนผู/รับบริการและผู/มีส�วน
ได/เสีย 
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• ส�งเสริมความรับผิดชอบส�วนบุคคลและปฏิบัติตนเปHนแบบอย�าง : การแก/ปaญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน8ทับซ/อน จะสะท/อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป9นมืออาชีพของเจ/าหน/าท่ีและองค8กรการจัดการ
ต/องอาศัยข/อมูลนําเข/าจากทุกระดับในองค8กรฝfายบริหารต/องรับผิดชอบเรื่องการสร/างระบบและนโยบายและ
เจ/าหน/าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต/องระบุผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีตนมีเจ/าหน/าท่ีต/องจัดการกับเรื่องส�วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน8ทับซ/อนมากท่ีสุดเท�าท่ีทําได/ และผู/บริหารก็ต/องเป9นแบบอย�างด/วย 

• สร=างวัฒนธรรมองค)กร : ผู/บริหารต/องสร/างสภาพแวดล/อมเชิงนโยบายท่ีช�วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน8ทับซ/อนเกิดข้ึน และการสร/างวัฒนธรรมแห�งความซ่ือตรงต�อหน/าท่ีซ่ึงต/อง
อาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให/ข/อแนะนําและการฝ�กอบรมเจ/าหน/าท่ีเพ่ือส�งเสริมความเข/าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ8และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช/กฎเกณฑ8ท่ีมีในสภาพแวดล/อมการทํางาน 

- ส�งเสริมให/มีการสื่อสารอย�างเปCดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให/เจ/าหน/าท่ีสบายใจในการ
เปCดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ/อนในท่ีทํางาน 

- ปpองกันไม�ให/ข/อมูลเก่ียวกับผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเจ/าหน/าท่ีเปCดเผย เพ่ือมิให/มีผู/นําไปใช/ในทางท่ีผิด 
- ให/เจ/าหน/าท่ีมีส�วนร�วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน8ทับ

ซ/อน เพ่ือให/รู/สึกเป9นเจ/าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต/องสร/างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต�อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส�งเสริมความซ่ือตรงต�อหน/าท่ีโดยรวมไว/ในข/อกําหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน8ทับซ/อน 
- กลไกความพร/อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําให/เจ/าหน/าท่ีถือว�าเป9นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต/อง

ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

�แนวทางการจัดการผลประโยชน)ทับซ=อน 
• กรอบการทํางาน เป9นวิธีการกว/างๆไม�จํากัดอยู�กับรายละเอียดข/อกฎหมายท่ีเก่ียวข/องสามารถ

นําไปพัฒนาเป9นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค8กรและกฎหมายได/มี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อน 

๑) ระบุว�ามีผลประโยชน8ทับซ/อนแบบใดบ/างท่ีมักเกิดข้ึนในองค8กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ8การจัดการและแก/ไขปaญหา 
๓) ให/การศึกษาแก�เจ/าหน/าท่ีและผู/บริหารระดับต�างๆรวมถึงเผยแพร�นโยบายการจัดการผลประโยชน8

ทับซ/อนให/ท่ัวถึงในองค8กร 
๔) ดําเนินการเป9นแบบอย�าง 
๕) สื่อสารให/ผู/มีส�วนได/เสีย ผู/รับบริการ ผู/สนับสนุนองค8กร และชุมชนทราบถึงความมุ�งม่ันในการ

จัดการผลประโยชน8ทับซ/อน 
๖) บังคับใช/นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 
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• รายละเอียดแต�ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน
ทับซ�อน 
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุว�าในการทํางานของหน�วยงาน มีจุดใดบ/างท่ีเสี่ยงต�อการเกิดผลประโยชน8

ทับซ/อนและผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีจะเกิดข้ึนได/นั้นมีประเภทใดบ/าง 
- เปpาหมายสําคัญคือ องค8กรต/องรู/ว�าอะไรคือผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเป9นไปได/ เพ่ือปpองกันไม�ให/

เกิดผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีส�วนร�วมของเจ/าหน/าท่ีมีส�วนสําคัญ เพราะจะทําให/ระบุจุดเสี่ยงได/ครอบคลุมและทําให/

เจ/าหน/าท่ีรู/สึกเป9นเจ/าของและร�วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย�างของผลประโยชน8ส�วนตน เช�น ผลประโยชน8ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช�นหนี้) ธุรกิจส�วนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธ8ส�วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ8ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ8กับองค8กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพ
การค/าพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป9นอริ/การแข�งขันกับคนอ่ืน/ กลุ�มอ่ืน 

- ตัวอย�างของจุดเสี่ยงเช�นการปฏิสัมพันธ8กับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ/างการตรวจตราเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ8ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให/บริการท่ีอุปสงค8มากกว�า
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให/เงิน/สิ่งของสนับสนุนช�วยเหลือผู/เดือดร/อน การตัดสินข/อ
พิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนให/ความสนใจเป9นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน8ทับซ/อนนี้ต/องพิจารณานิยามและข/อกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข/อง
ประกอบด/วย 

๒) พัฒนากลยุทธ
และตอบสนองอย�างเหมาะสม 
- องค8ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนก็คือ ความตระหนักของผู/บริหารและ

เจ/าหน/าท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต�ละคนดังนั้นกฎเกณฑ8เก่ียวกับการ
จัดการต/องแยกให/ชัดระหว�างความรับผิดชอบขององค8กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค8กรและยังต/องทําให/
ผู/บริหารและเจ/าหน/าท่ีสามารถ 

- รู/ได/ว�าเม่ือใดมีผลประโยชน8ทับซ/อนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เป9นไปได/) 

- เปCดเผยผลประโยชน8ทับซ/อนและบันทึกกลยุทธ8ต�างๆท่ีใช/เพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ8ท่ีใช/ 
 
๓) ให�ความรู�แก�เจ�าหน�าท่ีและหัวหน�างานระดับสูง 
- เพ่ือให/การจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนมีประสิทธิภาพ ต/องมีการให/ความรู/อย�างต�อเนื่องต้ังแต�

เจ/าหน/าท่ีในองค8กร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน/างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให/ความรู/จะเริ่ม
ต้ังแต�การปฐมนิเทศ และมีอย�างต�อเนื่องในระหว�างทํางาน เจ/าหน/าท่ีทุกคนควรสามารถเข/าถึงนโยบายและข/อมูลท่ีจะ
ช�วยให/พวกเขาสามารถระบุและเปCดเผยผลประโยชน8ทับซ/อน ส�วนตัวผู/บริหารเองก็ต/องรู/วิธีจัดการผลประโยชน8ทับ
ซ/อน 

- ข้ันตอนแรกของการให/ความรู/ คือ สร/างความเข/าใจว�าอะไรคือผลประโยชน8ทับซ/อนผลประโยชน8
ทับซ/อนใดเกิดข้ึนบ�อยในองค8กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต�างของความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติตามนโยบายของผู/มีตําแหน�งหน/าท่ีต�างกัน ควรให/เอกสารบรรยายพร/อมตัวอย�างท่ีชัดเจนสําหรับการระบุและ
จัดการผลประโยชน8ทับซ/อนโดยเน/นตรงท่ีเป9นจุดเสี่ยงมากๆ เช�น การติดต�อ การร�วมทํางานกับภาคเอกชน การ
แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ8กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เป9นต/น 
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- นอกจากการให/ความรู/แล/ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส�ของผู/บริหาร รวมถึงกลยุทธ8การจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีส�วนอย�างสําคัญในการช�วยให/เจ/าหน/าท่ีปฏิบัติตาม การสร/างความต่ืนตัวและความเอาใจใส�จะช�วยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปpองกันปaญหาท่ีจะเกิดข้ึนต�อไป 

๔) ดําเนินการเป>นแบบอย�าง 
- การจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป9นต/องอาศัยความทุ�มเทของผู/ท่ีอยู�ใน

ตําแหน�งระดับบริหาร ซ่ึงต/องแสดงภาวะผู/นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย�างแข็งขันสนับสนุนให/เจ/าหน/าท่ี
เปCดเผยผลประโยชน8ทับซ/อน และให/ความช�วยเหลือแก/ไข ผู/บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ/าหน/าท่ีมักจะคํานึงถึงสิ่งท่ี
ผู/บริหารให/ความสนใจ 

- ผู/บริหารต/อง (๑)พิจารณาว�ามีข/อมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้ว�าหน�วยงานมีปaญหาผลประโยชน8ทับซ/อน
หรือไม� (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชน8ขององค8กร ประโยชน8ส�วนบุคคล และประโยชน8สาธารณะ และพิจารณาว�าอะไรคือวิธี
ท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก/ไขผลประโยชน8ทับซ/อน และ (๓)พิจารณาปaจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหน�งหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ีท่ีเก่ียวข/อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน8ทับซ/อน 

๕) ส่ือสารกับผู�มีส�วนได�เสีย 
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ8ขององค8กรในการรับรู/ของผู/มีส�วนได/เสีย เนื่องจากไม�ว�าจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชน8ทับซ/อนได/ดีเพียงใด ถ/าผู/มีส�วนได/เสียรับรู/เป9นตรงกันข/ามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวร/ายไม�แพ/กัน 
- การทํางานกับองค8กรภายนอกไม�ว�าเป9นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค8กรต/องระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชน8ทับซ/อนก�อน และพัฒนาวิธีปpองกัน ไม�ว�าเป9นเรื่องข/อมูลภายใน หรือโอกาสการใช/อํานาจหน/าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน8 และต/องแจ/งแก�องค8กรภายนอกให/ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนและผลท่ีตามมาหากไม�
ปฏิบัติตามนโยบาย เช�น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค8กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสารเก่ียวกับหน/าท่ีและความพร/อมรับผิดท่ีผู/ทําธุรกิจมีกับหุ/นส�วนและผู/ทําสัญญาด/วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค8กรภายนอก อาจใช/วิธีต�างๆ เช�นให/มีส�วนร�วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร�วมกันพัฒนากลไกปpองกันแก/ไขปaญหา ขอรับฟaงความเห็นต�อร�างนโยบายการจัดการผลประโยชน8ทับ
ซ/อน ร�วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก/ไขผลประโยชน8ทับซ/อนวิธีเหล�านี้จะทําให/ได/นโยบายท่ี
สอดคล/องความคาดหวังสาธารณะและได/รับความร�วมมือจากผู/มีส�วนได/เสียท้ังนี้ในการร�วมกันจัดการผลประโยชน8ทับ
ซ/อนกับผู/มีส�วนได/เสียนี้ องค8กรภาครัฐต/องทําให/การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร�งใสและตรวจสอบได/ 

๖) การบังคับใช�และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนต/องได/รับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถามข/อมูล

จากผู/ใช/ระบบ และผู/มีส�วนได/เสียอ่ืนๆ เพ่ือให/ระบบใช/ได/จริง และตอบสนองต�อสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร/างความรู/สึกเป9นเจ/าของและความร�วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู/จากองค8กรอ่ืนๆ 
การแสวงหาการเรียนรู/เช�นนี้ยังเป9นการสื่อสารว�าองค8กรมีความมุ�งม่ันในการจัดการผลประโยชน8ทับซ/อนอีกด/วย การ
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต/องสื่อสารให/แก�เจ/าหน/าท่ีผู/
ปฏิบัติให/เข/าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให/สอดคล/องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช�วยพัฒนาทักษะและ
การให/คําปรึกษาแก�เจ/าหน/าท่ีการเปCดเผยและรายงานข/อสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร�อง/
อคติของภาครัฐ เป9นรากฐานของความถูกต/องเป9นธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต/อง 

• ผู=เป\ดเผยผลประโยชน) : 
ผู/เปCดเผยเป9นผู/ท่ีรายงานข/อมูลท่ีเป9นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร/ายแรงของเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใช�เพ่ือผลประโยชน8สาธารณะหลายหน�วยงานขาดการสนับสนุนผู/เปCดเผยการกระทําผิดของเจ/าหน/าท่ี โดย
แทนท่ีจะยกย�องชมเชยเจ/าหน/าท่ีท่ีเปCดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ8วิจารณ8ทางลบ ทําให/สูญเสียความก/าวหน/าในอาชีพและแม/แต�สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปpองคุ/มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช/หลักแห�งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร/อมรับผิดให/แก�สาธารณชน 
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 การเปCดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร/ายแรงหรือเป9นปaญหาความเสี่ยงสาธารณะ การ
รายงานการกระทําผิดภายในองค8กรหรือภายนอกองค8กรต�อสาธารณชนเป9นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือช�องทาง
ภายในและกระบวนการบริหารภายในใช/การไม�ได/ หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเป\ดเผยจึงทําได=ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว�า แม/จะมีการสนับสนุน มีช�องทาง วิธีการผลักดันเจ/าหน/าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แต�มีหลายองค8ประกอบท่ีทําให/การเปCดเผยการกระทําผิดเป9นเรื่องยากสําหรับเจ/าหน/าท่ี
ปaญหาสําคัญคือ การขัดแย/งกันระหว�างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต�อส�วนรวม และกับ
ความภักดีต�อเพ่ือนหรือองค8กรซ่ึงเป9นวัฒนธรรมขององค8กรภาครัฐ 
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บทท่ี ๒ 
การเป\ดเผยผลประโยชน)สาธารณะ 

การเป\ดเผยผลประโยชน)สาธารณะ 
• ผู=เป\ดเผยผลประโยชน) : 
ผู/เปCดเผยเป9นผู/ท่ีรายงานข/อมูลท่ีเป9นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร/ายแรงของเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใช�เพ่ือผลประโยชน8สาธารณะหลายหน�วยงานขาดการสนับสนุนผู/เปCดเผยการกระทําผิดของเจ/าหน/าท่ี โดย
แทนท่ีจะยกย�องชมเชยเจ/าหน/าท่ีท่ีเปCดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ8วิจารณ8ทางลบ ทําให/สูญเสียความก/าวหน/าในอาชีพและแม/แต�สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปpองคุ/มครองพยาน (whistlblowing) ใช/หลักแห�งความรับผิดชอบและการ
แสดงออกซ่ึงความพร/อมรับผิดให/แก�สาธารณชน การเปCดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร/ายแรงหรือเป9น
ปaญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค8กรหรือภายนอกองค8กรต�อสาธารณชนเป9นทางเลือก
ท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือช�องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช/การไม�ได/หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเป\ดเผยจึงทําได=ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว�า แม/จะมีการสนับสนุนมีช�องทางวิธีการผลักดันเจ/าหน/าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แต�มีหลายองค8ประกอบท่ีทําให/การเปCดเผยการกระทําผิดเป9นเรื่องยากสําหรับเจ/าหน/าท่ี
ปaญหาสําคัญคือ การขัดแย/งกันระหว�างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต�อส�วนรวม และกับ
ความภักดีต�อเพ่ือนหรือองค8กรซ่ึงเป9นวัฒนธรรมขององค8กรภาครัฐ 

การยึดม่ันในสิ่งถูกต/องและเป9นธรรม ความเท่ียงตรงส�วนบุคคลเป9นค�านิยมท่ีเป9นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต�ในทางตรงกันข/ามความจงรักภักดีเป9นสัญญาท่ีมีต�อกลุ�มคนและ
สังคมท่ีให/ความสําคัญว�า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต�อเพ่ือนไม�ได/ในยามจําเป9นปaจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําให/
บุคคลไม�กล/ารายงานการกระทําผิดคือ ข/อมูลท่ีเปCดเผยและผู/เปCดเผยจะต/องเป9นข/อมูลท่ีเป9นความลับได/รับการปกปpอง 
แต�ในทางปฏิบัติผู/เปCดเผยข/อมูลการกระทําผิดมักได/รับการปฏิบัติในทางตรงกันข/ามการตัดสินใจท่ีจะเปCดเผยควรจะ
เป9นเรื่องพ้ืนฐานง�ายๆ หลักคือจะต/องปฏิบัติอย�างโปร�งใส มีการเปCดเผยการกระทําผิดพร/อมท้ังการปกปpองข/อมูลท่ี
รายงานให/เกิดความเชื่อม่ันและไว/วางใจได/ 

• ผู=เป\ดเผยผลประโยชน) : 
ผู/เปCดเผยเป9นผู/ท่ีรายงานข/อมูลท่ีเป9นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร/ายแรงของเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ ท่ี

กระทําโดยมิใช�เพ่ือผลประโยชน8สาธารณะหลายหน�วยงานขาดการสนับสนุนผู/เปCดเผยการกระทําผิดของเจ/าหน/าท่ี โดย
แทนท่ีจะยกย�องชมเชยเจ/าหน/าท่ีท่ีเปCดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ8วิจารณ8ทางลบ ทําให/สูญเสียความก/าวหน/าในอาชีพและแม/แต�สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปpองคุ/มครอง
พยาน (whistlblowing) ใช/หลักแห�งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร/อมรับผิดให/แก�สาธารณชน การ
เปCดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดท่ีร/ายแรงหรือเป9นปaญหาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิด
ภายในองค8กรหรือภายนอกองค8กรต�อสาธารณชนเป9นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือช�องทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใช/การไม�ได/หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเป\ดเผยจึงทําได=ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว�า แม/จะมีการสนับสนุน มีช�องทาง วิธีการผลักดันเจ/าหน/าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ 

การคดโกงและการกระทําผิด แต�มีหลายองค8ประกอบท่ีทําให/การเปCดเผยการกระทําผิดเป9นเรื่องยากสําหรับเจ/าหน/าท่ี
ปaญหาสําคัญคือ การขัดแย/งกันระหว�างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต�อส�วนรวม และกับ
ความภักดีต�อเพ่ือนหรือองค8กรซ่ึงเป9นวัฒนธรรมขององค8กรภาครัฐ 
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• การส�งสาส)นขององค)กร : 
องค8กรจะต/องขับเคลื่อน/ผลักดันให/เจ/าหน/าท่ีของรัฐเปCดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงว�า 

เป9นสิ่งท่ีภาครัฐต/องการและข/อมูลของผู/เปCดเผยจะต/องได/รับความเชื่อม่ันว�าถูกปกปCด ต/องมีคําแนะนําแก�เจ/าหน/าท่ีว�า
จะบริหารข�าวสารข/อมูลอย�างไร และจะจัดการอย�างไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโน/มจะทําให/เกิด
การกระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปCดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ังนโยบาย

ขององค8กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเป9นมาตรฐานและข/อแนะนําพฤติกรรมท่ียอมรับให/ปฏิบัติ
และไม�ยอมรับให/ปฏิบัติ รวมท้ังต/องมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด/วย 

การเปCดเผยการกระทําผิดเพ่ือปpองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต/องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป9นอิสระ การเปCดเผยการกระทําผิดภายใต/กฎหมายต�างๆ นั้นต/องอธิบายได/ด/วยว�าจะมีการดําเนินการ
อย�างไร และองค8กรต/องแน�ใจว�าการเปCดเผยจะต/องได/รับการคุ/มครองพยานอย�างเต็มท่ี 

• องค)กรควรจะทําอย�างไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หน�วยงานต/องมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปCดเผยการกระทําผิดจัดช�องทางอํานวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุ/มครองผู/เปCดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะได/รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค8ของการปกปpองผู/เปCดเผยการกระทําผิดและการคุ/มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให/บุคคลเปCดเผยการกระทําผิด 
- เพ่ือให/แน�ใจว�าการเปCดเผยจะได/รับการจัดการอย�างเหมาะสม 
- เพ่ือให/แน�ใจว�าจะต/องมีการปกปpองคุ/มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปCดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช/การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร

ซ่ึงเป9นช�องทางปกติ โดยสามารถรายงานให/กับกลุ�มบุคคลต�างๆ เช�น หัวหน/า ผู/อํานวยการเจ/าหน/าท่ีผู/รับผิดชอบ(เช�น
กลุ�มงานคุ/มครองจริยธรรม) ผู/บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค8กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปCดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข/อมูลท่ีเปCดเผย ควรประกอบด/วย 

- การประพฤติมิชอบในหน/าท่ีของเจ/าหน/าท่ี 
- การบริหารท่ีเป9นอคติ หรือ (ล/มเหลว) 
- การละเว/น ละเลย เพิกเฉย เลินเล�อ หรือการบริการท่ีไม�เหมาะสม ทําให/สูญเสียเงินของแผ�นดิน 
- การกระทําท่ีเป9นเหตุให/เป9นอันตรายต�ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต�อ

สิ่งแวดล/อม 
ส�วนกระบวนการจะแยกต�างหากจากกระบวนการร/องทุกข8หรือร/องเรียน เช�น ในกรณีการขู�คุกคาม

หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องค8กรควรกําหนดกระบวนการเปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะและ
ประกาศใช/อย�างชัดเจน 

ประโยชน8ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว�าเม่ือมีความจําเป9นต/องรายงาน/เปCดเผยจะต/องทํา
อย�างไร เพ่ือให/แน�ใจว�าหน�วยงานจะสนับสนุนและปกปpอง กลไกจะต/องเป9นกลไกเชิงรุกตอบสนองต�อการเปCดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหน�วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย�างเช�น ทุกคนจะต/องรับรู/โดยทันที (อย�างเป9นสัญชาติญาณ) ว�า
เม่ือเกิดข/อสงสัยว�าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต/องรายงานทันทีต�อหัวหน/าผู/บังคับบัญชาหรือผู/ได/รับมอบหมาย 
และผู/บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค8กร 

การเปCดเผยการกระทําผิดเป9นสิ่งสําคัญ และผู/รับรายงานควรให/คําแนะนําผู/เปCดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งท่ีหน�วยงานจะสนับสนุนและคุ/มครอง 
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เจ/าหน/าท่ีของรัฐสามารถเปCดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ�มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ/าหน/าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน8ของผู/อ่ืน 
๓) การละเว/นการปฏิบัติหน/าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ/าหน/าท่ีของรัฐ องค8กรของรัฐ หรือ 

ผู/รับจ/างจากรัฐเป9นผลให/งบประมาณถูกใช/สูญเปล�า 
๔) การกระทําของบุคคลเป9นผลให/เกิดอันตรายต�อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบต�อสิ่งแวดล/อม 
การเปCดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม�ได/รับการคุ/มครอง เช�น การเปCดเผยต�อสื่อมวลชน

การเปCดเผยท่ีก�อให/เกิดคําถามต�อความเป9นธรรมของรัฐบาลการ เปCดเผยนโยบายของหน�วยงานหรือการเปCดเผยเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปCดเผยจะต/องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปCดเผย 
- การเปCดเผยจะทําได/ท่ีไหน เม่ือไร และอย�างไร 
- ใครบ/างท่ีจะเป9นผู/เปCดเผย 
- เปCดเผยต�อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปCดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกปpอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
• การให=ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ�น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต/องกําหนดให/เจ/าหน/าท่ีทุกคนเปCดเผยข/อสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือการ

ให/บริการท่ีไม�เป9นธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุ�น เช�น การรายงานต�อผู/บังคับบัญชาหรือเจ/าหน/าท่ี
ผู/รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได/นอกสถานท่ี หรือรายงานต�อองค8กรอิสระ 
เช�น ปปช. ปปท. ผู/ตรวจการแผ�นดิน 

• การผลักดันให=เปHนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน�วยงานต/องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให/การเปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะได/รับการคุ/มครองอย�าง

เชื่อม่ันได/และข/อมูลบุคคลต/องเก็บเป9นความลับ ปกติหน�วยงานต/องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให/คําแนะนํา
ต�อผู/บริหารให/ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปpองคุ/มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก�หัวหน/าและ
ผู/บังคับบัญชา 

• เบ้ืองหลังความสําเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปCดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต/องขององค8กร 

องค8กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังให/ความสําคัญกับการปpองกันปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบท่ีชัดเจน จะทําให/เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร/างการเปCดเผยผลประโยชน8
สาธารณะ การปกปpองพยานและภาวะผู/นําต�อความสําคัญในการเปCดเผยการกระทําผิดของเจ/าหน/าท่ี และผลักดันการ
เปCดเผยอย�างแข็งแกร�ง 
 การปกปpองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการเปCดเผยเป9นเรื่องท่ีสําคัญมากหน�วยงานจะต/อง
พิสูจน8ให/ได/ว�าจะให/การดูแลอย�างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย�างเท�าเทียมซ่ึงจะทําให/เจ/าหน/าท่ีเกิดความ
เชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

 
 



-18- 

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได/จาก 
- มีเจ/าหน/าท่ีผู/รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข�ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค8กรและการปกปpองคุ/มครอง 
- ให/การฝ�กอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก�เจ/าหน/าท่ีผู/รับผิดชอบ 
- การให/คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ8แก�ผู/เปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะ 
- มีเครือข�ายสนับสนุนอย�างไม�เป9นทางการผ�านการพบปะ สนทนากับผู/เปCดเผยคนอ่ืนๆและหัวหน/า

สายงาน 
•บทบาทสําคัญของการบริหาร 
ผู/บริหารระดับล�างมีบทบาทสําคัญต�อกระบวนการเปCดเผยข/อมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ช�วยให/เกิดความตระหนักรู/ขององค8กร และให/เห็นว�าไม�เป9นอุปสรรคในการรายงานของผู/เปCดเผย 
ผู/อํานวยการจะเป9นผู/ได/รับข/อมูลและจัดการกับการร/องเรียนท่ีเก่ียวข/องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต�อผลท่ีจะเกิดต�อทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีได/จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข/าราชการต�อการ
รายงาน 

สัมพันธภาพระหว�างเจ/าหน/าท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู/นําเป9นเรื่องสําคัญมากใน
การสร/างบรรยากาศในท่ีทํางาน ผู/บริหารจะต/องสามารถคาดการณ8การตอบสนองของข/าราชการและผลท่ีเกิดข้ึนจาก
การตรวจสอบต�างๆ 

ผู/อํานวยการและเจ/าหน/าท่ีต/องไม�คุกคามหรือทําให/ผู/เปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะกลายเป9นเหยื่อ 
เจ/าหน/าท่ีผู/รับผิดชอบต/องปกปpองและรักษาความเชื่อม่ันให/แก�บุคคลท่ีเปCดเผย หรือผู/ต/องสงสัยในการเปCดเผย ให/ความ
เชื่อม่ันว�าข/อมูลท่ีได/จะเป9นความลับซ่ึงเป9นปaจจัยท่ีสําคัญต�อการลดแรงต�อต/าน หากสิ่งท่ีเปCดเผยบางส�วนหรือท้ังหมด
รั่วไหลออกไปเป9นสิ่งสําคัญท่ีต/องเข/าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปpองกันผู/ต�อต/านเท�าท่ีจะทําได/ 

บทบาทอ่ืนๆคือ 
- ลดความเครียดของผู/เปCดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก�ผู/เปCดเผย 
- ปรับกลยุทธ8การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปCดเผย 
- พัฒนาโครงสร/างผู/นําแก�ลูกน/องท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอย�างใกล/ชิดร�วมกับเจ/าหน/าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ�มงานคุ/มครองจริยธรรมเพ่ือให/แน�ใจว�า

ได/รับการสนับสนุนและปpองกันพยานท่ีดี 
- ปกปpองข/อมูลท่ีเก่ียวข/องกับการเปCดเผยท่ีเป9นหลักฐาน 
- ให/เวลาและข/อมูลท่ีย/อนกลับต�อทุกฝfายท่ีเก่ียวข/อง 
ผู/บริหารจะต/องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต�อต/านการเปCดเผย และเจ/าหน/าท่ีโดยให/คําปรึกษาแนะนํา

ลูกน/องไม�ให/ทําผิดและต่ืนตัวต�อการรับรู/ต�อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และตรวจสอบข/อมูล
อย�างระมัดระวัง ต/องแสดงบทบาทอย�างยุติธรรม เป9นกลาง ไม�เข/าไปมีส�วนได/ส�วนเสียและตรงไปตรงมาไม�ว�าจะยาก
เพียงไร 

ผู/บริหารต/องทําให/ผู/เปCดเผยม่ันใจต้ังแต�แรกในขณะรายงานว�าจะได/รับการปฏิบัติอย�าง 
เป9นความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปCดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปCดเผยข/อมูลท่ีได/รับจากผู/เปCดเผยจะต/องเป9น
เอกสารท่ีสมบูรณ8 หากมีการรายงานด/วยวาจาจะต/องสรุปรายละเอียดเป9นเอกสารผู/บริหารจะต/องระงับไม�ให/การ
กระทําใดๆ ของตนเข/าไปก/าวก�าย มีอิทธิพลต�อการตรวจสอบ หรือทําให/ผู/อ่ืนรับรู/ได/ว�าทําเพ่ือประโยชน8ส�วนตนหรือทํา
ให/รับรู/ได/ว�า มีอิทธิพลต�อการตรวจสอบ 
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• การพัฒนาการตระหนักรู=และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข/าราชการ เพ่ือให/ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให/เกิดทัศนคติทางบวก

ต�อการเปCดเผยข/อมูล โดยอธิบายว�า ทําไม ต/องเปCดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือข/าราชการเปCดเผยการกระทําผิด จัด
ให/มีการฝ�กอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก�ข/าราชการ หรือเม่ือข/าราชการ
ได/เลื่อนตําแหน�งเป9นหัวหน/า/ผู/บริหาร รวมท้ังต/องได/รับการฝ�กอบรมทักษะเฉพาะในการรับข/อร/องเรียน การรายงาน
การเปCดเผย และจัดการกับการเปCดเผยข/อมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปpองคุ/มครองพยาน 

• เปYาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 
- หน�วยงานควรสร/างกลไกในการสนับสนุนและปกปpองคุ/มครองผู/เปCดเผยข/อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ8ท่ีมากเกินไป และส�งเสริมให/คนกล/าเปCดเผยและรายงานข/อสงสัยเก่ียวกับการบริหารท่ีไม�
เป9นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู/ท่ีผิดพลาดให/คําปรึกษาการ
เปCดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปpองการต�อต/านท่ีจะมีต�อผู/เปCดเผย 

- โครงสร/างการรายงาน หรือเปCดเผยผลประโยชน8สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร/างธรรมชาติ
และขนาดขององค8กร 

- นโยบาย โครงสร/างและกระบวนการเปCดเผยข/อมูลสาธารณะ ต/องได/รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝ�กอบรมเพ่ือให/แน�ใจว�าการเปCดเผยข/อมูลสาธารณะจะได/รับการปฏิบัติอย�าง

เหมาะสมกับผู/บริหาร ผู/บังคับบัญชา ข/าราชการท่ัวไป เพ่ือให/ปฏิบัติหน/าท่ีเป9นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๓ 
การให= - การรับของขวัญและผลประโยชน) 

 
การให= - การรับของขวัญและผลประโยชน) 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต8ใช/ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให/และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน8ของข/าราชการพลเรือนและเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข/าราชการพลเรือน 
ข/อบังคับว�าด/วยจรรยาข/าราชการของส�วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข/าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ เรื่องหลักเกณฑ8การรับทรัพย8สินหรือประโยชน8อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ) 
เนื่องจากความเชื่อถือไว/วางใจของประชาชนต�อการปฏิบัติงานของข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ

ว�า จะต=องตัดสินใจและกระทําหน=าท่ีโดยยึดผลประโยชน)สาธารณะเปHนหลัก ปราศจากผลประโยชน8ส�วนบุคคล หาก
ข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน8ท่ีทําให/มีอิทธิพลต�อการตัดสินใจและการกระทํา
หน/าท่ีถือว�าเป9นการประพฤติมิชอบ ย�อมทําลายความเชื่อถือไว/วางใจของประชาชนกระทบต�อความถูกต/องชอบธรรม
ท่ีองค8กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต�อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน)อ่ืนใดท่ีใช=ในความหมายนี้ 
�ของขวัญและประโยชน8อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย8สิน สิ่งของบริการหรือ

อ่ืนๆท่ีมีมูลค�า) ท่ีข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีภาครัฐให/และหรือได/รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได/และผลประโยชน8
จากการจ/างงานในราชการปกติ 

�ของขวัญและผลประโยชน8อ่ืนใด สามารถตีค�าตีราคาเป9นเงิน หรืออาจไม�สามารถตีค�าตีราคาได/ 
�ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได/ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค/าบริโภคความบันเทิงการ

ต/อนรับให/ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ8เครื่องใช/เช�นตัวอย�างสินค/าบัตรของขวัญเครื่องใช/ส�วนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินค/าหรือบริการและเงินเป9นต/น 

�ของขวัญและประโยชน8อ่ืนใดท่ีคิดเป9นราคาไม�ได/ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม�สามารถคิดเป9นราคาท่ีจะซ้ือขายได/อาทิเช�นการให/บริการส�วนตัวการปฏิบัติด/วยความชอบส�วน
ตนการเข/าถึงประโยชน8หรือการสัญญาว�าจะให/หรือการสัญญาว�าจะได/รับประโยชน8มากกว�าคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดต�อจากนี้เปนข อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให -รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน1อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย�างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน8ใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใช/ในการตัดสินใจว�าจะรับหรือไม�รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน8คือ 
๑) เราควรรับหรือไม� 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม� 
๓) เราสามารถเก็บไว/เป9นของตนเองได/หรือไม� 

๑. เราควรรับหรือไม� 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม/ว�าเราจะไม�ควรรับ แต�มีหลายโอกาสท่ีเราไม�สามารถปฏิเสธได/หรือเป9นการรับ

ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให/กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย�างไรก็
ตามมีหลายโอกาสท่ีไม�เป9นการเหมาะสมอย�างยิ่งท่ีจะรับ 
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๑) ถ/าเป9นการให/เงิน ท�านจะต/องปฏิเสธ ไม�ว�าจะเป9นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป9นเงิน เช�น ล็อตเตอรี่ หุ/น พันธบัตร เป9นการฝfาฝrนประมวลจริยธรรมและอาจเข/าข�ายการรับสินบน 

�การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเป9นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให  เช�น ให แทนคําขอบคุณการเสนอให มีผลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม� 
- ความประทับใจของท�านต�อของขวัญและหรือผลประโยชน1ท่ีจะส�งผลต�อการทํางานในอนาคต 
�ถ/าท�านทํางานอยู�ในกลุ�มเสี่ยง อ�อนไหว หรืออยู�ในข�ายท่ีต/องได/รับความไว/วางใจเป9นพิเศษเช�น 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต�างๆ การจัดซ้ือจัดจ/าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต�างๆ 
ฯลฯ ท�านจะต/องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว�าบุคคลกลุ�มอ่ืน 

๒) การรับก�อให/เกิดการขัดแย/งระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและส�วนรวมหรือไม� หากการ 
รับก�อให/เกิดความขัดแย/งระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและผลประโยชน8สาธารณะ แล/วผลประโยชน8ส�วนตน 
ท่ีได/รับกลายเป9นมีอิทธิพลต�อการปฏิบัติหน/าท่ีราชการ หรือก�อให/เกิดข/อสงสัยต�อสาธารณชนว�าเป9นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

การขัดแย/งระหว�างผลประโยชน8ส�วนตนและส�วนรวม เป9นตัวกระตุ/นให/เกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอร8รัปชั่น ในแต�ละส�วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน
ของตนเอง โดย
ส�วนราชการท่ีอยู�ในกลุ�มปฏิบัติหน�าท่ีท่ีเส่ียงต�อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด�านนี้อย�างเคร�งครัด
มากกว�าหน�วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู�บนพ้ืนฐานท่ีว�า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต/องกระทํา
ด/วยความเป9นกลาง ปราศจากการมีส�วนได/ส�วนเสียในการให/บริการ และปกปpองผลประโยชน8 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค8กรหรือบุคคลใดๆ ไม�ควรใช/ของขวัญหรือผลประโยชน8มาแสวงหาความชอบผลประโยชน8
ให/กับองค8กรของตนหรือตนเอง เหนือองค8กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให/เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว/วางใจท่ีประชา
สังคมมีต�อภาครัฐ และทําให/เกิดความไม�เป9นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต/องได/รับการปฏิบัติ
อย�างเป9นธรรม ภายใต/ระบอบประชาธิปไตย ข/าราชการและเจ/าหน/าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต/องปฏิบัติงานอย�าง
เป9นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร�งใส ความพร/อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ี
ถูกต/อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข/าราชการ 
 

๒.เราต=องรายงานหรือไม� 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน8ตัดสินจากหลักการต�อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู/ให/ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข/อง เช�น ประกาศคณะกรรมการ

ปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน�วยงาน เช�น การห/ามรับของขวัญหรือประโยชน8จาก
คู�สัญญา/องค8กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค/า การสัญญาว�าจะให/-รับกับองค8กรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด/านต�างๆ ฯลฯ 

 
 
 

ไม�ว�าของขวัญและหรือผลประโยชน8น้ันจะมีค�าเพียง 

เล็กน/อยก็ไม�ควรรับ  เพราะก�อให/เกิดความรู/สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู/ให/  และอาจก�อให/เกิดความเสื่อม

ศรัทธาต�อประชาชน 
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หน�วยงานควรกําหนดนโยบายด/านนี้ให/เคร�งครัดและมีกระบวนการท่ีช�วยให/ข/าราชการและเจ/าหน/าท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได/อย�างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน8ใดๆต/องมีการ
ลงทะเบียนรับอย�างเป9นทางการ 

๒) บทบาทหน/าท่ีของท�านในองค8กร : ถ/าข/าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข�ายท่ีอ�อนไหวและต/องการ
ความเชื่อถือไว/วางใจเป9นพิเศษ และหรือกลุ�มท่ีเก่ียวกับการได/ประโยชน8หรือเสียประโยชน8ท้ังจากระดับองค8กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช�น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ/าง การให/ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให/แน�ใจท่ีสุดว�าตัว
ท�านและองค8กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม�ถูกต้ังข/อสงสัย แม/ว�า 

หน�วยงานของท�านมิได/กําหนดนโยบายเก่ียวกับการห/ามรับของขวัญหรือผลประโยชน8ใดๆและมิได/
กําหนดให/รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน8 ท�านควรดํารงความถูกต/องด/วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน8นั้นๆ 

หลักการการกําหนดว�าของขวัญและผลประโยชน8อ่ืนใดควรต/องรายงานหรือไม� ควรจะต/องให/องค8กร
เก็บรักษาไว/หรือไม� หรือควรตกเป9นของข/าราชการ ให/เทียบกับค�าตามราคาตลาดโดยต/องมีค�าน/อยกว�า๓,๐๐๐ บาท 
ท้ังนี้ ให/ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่องหลักเกณฑ8การรับทรัพย8สิน
หรือประโยชน8อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ/าหน/าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
�ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค�าทางวัฒนธรรมหรือประวั ติศาสตร8  เช�น งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม/จะมีขนาดเล็กหรือเป9นเรื่องเล็กน/อย ของขวัญนั้นๆ ย�อมเป9นทรัพย8สินขององค8กรไม�ว�า
จะมีค�าราคาเท�าใด 

�ของขวัญหรือผลประโยชน8ท่ีได/รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค�าน/อยกว�า ๓,๐๐๐ บาท ไม�ต/อง
รายงานและอาจเก็บเป9นของตนเองได/ 

�ของขวัญหรือผลประโยชน8ใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค�าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต/องรายงาน
หน�วยงานและลงทะเบียนไว/ 

�ถ/าของขวัญหรือผลประโยชน8ท่ีมีค�าทางการตลาดระหว�าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ/าหน/าท่ี
มีความจําเป9นต/องรับให/องค8กรโดยหัวหน/าส�วนราชการตัดสินว�า สมควรให/ข/าราชการหรือเจ/าหน/าท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย8สินดังกล�าวหรือไม� 

�ถ/าของขวัญหรือผลประโยชน8ท่ีมีค�าทางการตลาดมากกว�า ๑๕,๐๐๐ บาท ให/ส�งมอบเป9นทรัพย8สิน
ขององค8กร เพ่ือใช/ประโยชน8สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค8กรอาจพิจารณาอนุญาตให/ข/าราชการหรือ
เจ/าหน/าท่ีของรัฐผู/นั้นเก็บรักษาของไว/เป9นกรณีไป เช�น ของขวัญในการย/ายหน�วยงานในขณะดํารงตําแหน�งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน8ท่ีเพ่ือนร�วมงานให/เม่ือเจ็บปfวย
ฯลฯ 

�ถ/าในปmงบประมาณใดๆคุณค�ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน8ท่ีได/รับจากผู/ให/คนเดียวกันกลุ�ม
เดียวกันหรือผู/ให/มีความสัมพันธ8กันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปmมีค�ามากกว�า ๓,๐๐๐ บาท 
ต/องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน8แต�ละอย�างท่ีได/รับ 

�ถ/าในปmงบประมาณใดๆได/ของขวัญและหรือผลประโยชน8จากผู/รับบริการ แม/จะต�างคนต�างกลุ�ม
เพ่ือเป9นการขอบคุณในการให/บริการท่ีดี แต�เม่ือรวมกันแล/วมีค�ามากกว�าสามพันบาทต/องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน8แต�ละอย�างนั้น 

�ของขวัญและหรือผลประโยชน8ใดๆ ท่ีได/รับเพ่ือเป9นการขอบคุณจากผู/รับบริการ(ประชาชนองค8กร
เอกชน) ท่ีได/อย�างสมํ่าเสมอบ�อยครั้งอาจทําให/เกิดข/อสงสัยจากประชาชนว�ามีอิทธิพลบิดเบือนก�อให/เกิดอคติในการ
ให/บริการของข/าราชการหรือเจ/าหน/าท่ีภาครัฐ หรืออาจก�อให/เกิดความรู/สึกชอบและคาดหวังว�าจะได/รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน8เม่ือมีผู/มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
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�เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป9นเงินได/ (ตัวอย�างเช�น หุ/น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต/องปฏิเสธ
ไม�รับไม�ว�าจะอยู�ในสถานการณ8ใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไว=เองได=หรือไม� 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว/เองหากมีค�าไม�เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว�าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส�วนราชการต/องพิจารณาตัดสินว�า

ข/าราชการหรือเจ/าหน/าท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว/เองได/หรือไม� 
๓) หากราคามากกว�า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต/องให/เป9นทรัพย8สินของส�วนราชการและส�วนราชการ

พิจารณาตัดสินว�าจะใช/ประโยชน8อย�างไร 
 

๔. การฝKาฝfนกฎนี้มีโทษอย�างไร 
การฝfาฝrนนโยบายว�าด/วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน8นั้น และพร/อมฝfาฝrนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล�ออก ข้ึนกับความร/ายแรงของการฝfาฝrน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน8นั้นๆ เข/าข�ายการรับสินบน ฉ/อฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจน8ได/ว�า ข/าราชการและหรือเจ/าหน/าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน8ซ่ึง 
มีผลต�อความเป9นธรรมก�อให/เกิดผลประโยชน8แก�ผู/ให/โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว�าผิดจริงผู/มีส�วนเก่ียวข/อง 
ทุกคนอาจมีส�วนร�วมในการรับโทษทางอาญาด/วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน): กุญแจแห�งความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชน8ใดๆเป9นสาเหตุให/สาธารณชนรับรู/ว�ามีการปฏิบัติอย�างมีอคติมี

อิทธิพลต�อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน/าท่ีราชการ ก�อให/เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต�อภาครัฐ
และต�อข/าราชการ 
 

กุญแจแห�งความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ8 โดยตีค�าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน8น/อยกว�า

ความเป9นจริง การตีค�าราคาตํ่ากว�าความเป9นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู/อ่ืนให/คิดว�าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน8นั้นๆมีค�าตํ่ากว�าท่ีเป9นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล�าวนับว�าเป9นการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเข/าข�ายฝfาฝrนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข/ามความผิดและละเลยต�อผลท่ีเกิดข้ึน 
�การรับของขวัญและหรือผลประโยชน8ใดๆ อาจทําให/ติดเป9นนิสัยอย�างรวดเร็วและก�อให/เกิดความ

คาดหวังเสมอว�าจะได/รับของขวัญและหรือผลประโยชน8ใดๆ ในการปฏิบัติหน/าท่ีราชการทําให/เกิดความรู/สึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติต�อผู/รับบริการ หรือผู/รับงาน-รับจ/าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป9นผู/ให/ของขวัญและหรือผลประโยชน8โดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชน8ตอบแทนท่ีได/รับทําให/มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว�ามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณ8เช�นนี้ ผู/รับจ/าง ผู/รับเหมา และหรือผู/รับจัดซ้ืออาจรับรู/ผิดพลาดและเข/าใจว�าการ
รับจ/างต�างๆไม�ต/องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค�าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป9นวัฒนธรรมการทํางานขององค8กรข/าราชการและหรือเจ/าหน/าท่ี
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน/าท่ีและละเว/นการปฏิบัติหน/าท่ีโดยความ
รับผิดชอบซ่ึงจัดได/ว�าเป9น การรับสินบน 

�การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน/มท่ีเป9นไปได/มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน8โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว�าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน8ใดๆ ถือได/ว�าเป9น
ความผิดแต�ผู/รับมักจะหาเหตุผลเข/าข/างตนเองดังนี้ 
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“ฉันรู ว�าไม�ควรรับของดังกล�าว แต�ด วยมารยาทจึงไม�กล าจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม�รับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหว�างผู ให กับองค1กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเช�นนี้ ทําไมฉันจะทําบ างไม�ได ” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะได รางวัลผลประโยชน1

พิเศษบ าง” 
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน

แรกเสมอท่ีได รับโอกาสให ไปฝBกอบรม/สัมมนา” 
“มันเปนแค�ตัวอย�างฟรีให ทดลองใช  และฉันก็ไม�คิดว�าหน�วยงานของฉันจะสั่งสินค าชนิดนี้แม ว�าฉันจะ

ให คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม�เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการให ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม�ได ฝFาฝGนกฎเกณฑ1ใดๆ” 
ท�านต/องระลึกอยู� เสมอว�าเหตุผลท่ีท�านใช/กล�าวอ/างเช�นนี้ไม�สามารถปกปpองท�านจากการถูก

ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท�านเป9นการกระทําท่ีมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ)ตัวอย�าง 
หน�วยงานภาครัฐหน่ึง ส�งนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหน/าท่ีจัดซ้ือจัดจ/าง (HR procurement) ให/เข/า

ร�วมสมัมนาด/านทรัพยากรบุคคล เจ/าหน/าท่ีผู/น้ันได/รับรางวัลมลูค�า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป9นผู/เข/าร�วมสัมมนา
ท่ีมีบุคลิกเป9น personnel planner  ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค/าท่ีเป9นคู�ค/ากับหน�วยงาน เจ/าหน/าท่ีได/
เก็บของรางวัลน้ันไว/โดยไม�ได/รายงานหน�วยงานเน่ืองจากคิดว�าเป9นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข/าร�วมกิจกรรม
การสัมมนา 

ผู/บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให/ และตดัสินใจว�าจะต/องมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป9นของหน�วยงาน โดยให/เหตุผลว�าการปรากฏตัวของเขาในการเข/าร�วม
สัมมนาเป9นเพราะได/รับการสนับสนุนจากหน�วยงาน ดังน้ันเป9นความชอบธรรมของหน�วยงานท่ีจะตัดสนิใจว�า
จะจัดการอย�างไรกับรางวัลช้ินน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน/าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน8 ในท่ีสุดเจ/าหน/าท่ีจึง
ถูกขอร/องให/สละรางวัลแก�หน�วยงานเพ่ือประโยชน8ตามความเหมาะสม 
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ) : อะไรเป9นเจตนาของการให/ของขวัญและหรือผลประโยชน8 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการให/ของขวัญและหรือ 

  ผลประโยชน8 
ความเป\ดเผย : มีการเปCดเผยต�อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค�า  : ของขวัญและหรือผลประโยชน8มีค�าราคาเท�าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม�และมีอะไรบ/าง 
อัตลักษณ) : ผู/ให/มีอัตลักษณ8เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให/คืออะไร 

•บทสรุป 
ความเชื่อถือไว/วางใจ และจริยธรรมเป9นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท�านเป9นข/าราชการและหรือเจ/าหน/าท่ี
ภาครัฐไม�ว�าจะสังกัดหน�วยงานใด ท�านถูกคาดหวังให/ปฏิบัติหน/าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติท�านถูกคาดหวัง
ไม�ให/แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน8ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน8ท่ีรัฐจัดให/ แม/ว�า
นโยบายของหน�วยงานหลายแห�งจะอนุญาตให/รับของขวัญได/ ซ่ึงถือว�าเป9นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต�อย�างไร
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝfาฝrนขอบเขตด/วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน8ท่ีไม�เหมาะสม จะนําไปสู�
ความเสี่ยงต�อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท�านรวมท้ัง องค8กรของท�านเอง 
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เอกสารอ�านประกอบ 
 
คู�มือดัชนีวัดความโปร�งใสหน�วยงานภาครัฐ  ประจําปm พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปร�งใส   

หน�วยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 
 

ณัฐวัฒน8  อริย8ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร�งใสหน�วยงานภาครัฐ ประจําปm พ.ศ. ๒๕๕๕, 
 สํานักงานคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณัฐนันทน8  อัศวเลิศศักด์ิ  และคณะ, “การปpองกันและปราบปรามการทุจริตในองค8กรภาครัฐท่ีมุ�งเน/นการ 
ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ, กรุงเทพฯ,๒๕๕๓. 

 

พรศักด์ิ  ผ�องแผ/ว  และคณะ, “องค8ความรู/ว�าด/วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน
คณะกรรมการปpองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพ, ๒๕๓๙. 

 
............................................................................................. 

 
 
 

 

 
 

 


