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คํานํา 
 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน
เขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เปนหนวยงานท่ีมีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นใหแกคนในทองถิ่น เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและ
รับรูถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นภายในทองถ่ินดีกวาหนวยงานราชการสวนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมา
จากการปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเปนปญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคาํสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการ
ตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได 

  องคการบริการสวนตําบลแมขาวตม ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือไดใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงดําเนินการจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานตอไป 
 
        องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
        อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

บทนํา 
 
   การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการ
แสวงหาประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนง
หนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผล
กระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบัน
และสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพ
ใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดังองคกรจนถึง
ระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน ยกเวน 
หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรฐั และพวกพอง ฯลฯ เปนตน 

  อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา 
หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือ
ถูกลงโทษทางอาญา 

  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COL) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอน
ในการปฏิบัติราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
คานิยมหลัก 12 ประการ 
  การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานยิมไทย 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

8. มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
9. มีสติรูตวั รูคดิ รูทํา 
10.  รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11.  มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝาตํ่า 
12.  คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน 

 
หลักธรรมาภิบาล 

  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ
และบรรษัทภิบาล ฯลฯ “ ซึ่งเรารูจักกันในนาม“Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองท่ีเปน
ธรรม นั้นไมใชแรวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยู
รวมกันเปนสังคมของมนุษยเปนพันๆ ป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมี
ความสงบสุข สามารถประสายประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมี
ความยั่งยืน 

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

  หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ ดังน้ี 

1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ให
ทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการ
ยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมดันอยางเสมอภาคและเปนธรรม 

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อ
สรางคานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก 
ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย 
เปนตน 

3. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงและกลไกการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดให
ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและ
กัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

4. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู 
และรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสให
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

ประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การแจงความเห็น การไต
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการ
ผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและ
ความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตาม
หนาท่ีอยางดีย่ิง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มี
ความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ี
จะปรบัปรุงแกไขไดทันทวงที 

6. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการ
บริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตอง
ตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชนดวย 

 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  “ เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูได
อยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ 

  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํา
นั้นๆ อยางรอบคอบ 

  การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกลและไกล 

  เงื่อนไข  

   การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ท้ังความรู
และคุณธรรมเปนพื้นฐาน 

   เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเก่ียวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบดาน 
ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

   เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

 
ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมจึงไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังเชนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
   1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   3. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
   4. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนอืกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
   5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
   6. การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   8. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
   9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
   10. การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับรฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 
   อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ได
กําหมดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติให
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน โดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

   1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ 
   2. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
   3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

   4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
   5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
   6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
   7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
   8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
   9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสปราศจาก   
การทุจริต 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝง
คานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเปนขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต 
ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่รัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการ พรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นในระบบราชการ นั้น 

 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส
ปราศจากการทุจริตเพื่อเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรของ
องคกรใหยึดถือ และปฏิบัติ ควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนๆ โดยมุงเนนท่ีจะนําหนวยงานให
ดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการ
ทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงกําหนดแนวทางใหขาราชการและบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม ถือปฏิบัติและดําเนินการ ดังน้ี 

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ดวยบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 

2. ปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล มีความรูความเขาใจ 
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกขั้นตอน 
และเปดโอกาสใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยเปดเผยขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

4. ไมใหแสวงหาผลประโยชนสวนตนหรือผูอ่ืน และไมรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด 
เวนแตการรับทรัพยหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

5. ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกข
ผานศูนยรับเรื่องราวรองทกุข รองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

6. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูที่ทุจริตอยางจริงจัง 
 

ในคูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญ ไดแก 

1. บทที่ 1 การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
2. บทที่ 2 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
3. บทที่ 3 การให –  รับของขวัญและประโยชนอื่นใด 

 
ความหมายผลประโยชนทับซอน 

  คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับ
ซอน”“ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบหนึ่งของ
การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง ความทับซอน
ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ 
กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่
ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

1. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใช
อํานาจหนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน 

2. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากร
แลวรับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน 

3. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปน
คุณแกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือ
คอมพิวเตอรราชการทํางานสวนตัว เปนตน 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

5. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน 

6. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทําอยู เชน เปน
นักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน 

7. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือ การไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากที่ทํางานเดิม 
โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูใน
นโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 
- ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมี

ความสาํคัญในอันดับตน 
- ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมะ

ภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม) 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

บทที่ 1 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of onterest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

  ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลาย
ประการดังปรากฎในประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก สวนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยม
หลักสําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ขอ 3 

  สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน 3 หัวขอใหญ คือ 

1. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
2. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
3. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 

การบริหารผลประโยชนทับซอน 

  หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน มีดังนี้ 

- ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี
 ความสําคญัอันดับตน 

- ความซื่อตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คน เสมอภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม) 

- ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ ก็จะละเลย
ประโยชน สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมี
ผล ตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด 

- ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตน มี
บางครั้งท่ี ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่ แตประเด็นคือตองเปดเผย
 ผลประโยชนทับซอนที่มี 

- หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ 
 มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

- ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือ
 ระหวางภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธ
ซับซอน/ ซอนทับมากขึ้น 

- หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตอง
พัฒนา วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 

- หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง 
 มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปด 

- ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจ
กรณ ี นี้เรยีกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนา ท่ีอยางเปนธรรมและไม มี

ประโยชนแอบแฝง 

นิยามศพัทและแนวคิดสําคัญ 

   ผลประโยชนสวนตน (private interest) “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆ ที่มีผลตอบุคคล/
กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือ
ธุรกิจของเจาหนาที่แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะ
ใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

   ผลประโยชนสวนตนมี 2 ประเภท คือ ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary) 
   - ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทาน้ัน แตยัง
เก่ียวกับการเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุนตําแหนงในบริษัทท่ี
รับงานจากหนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทานสวนลด
ของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ 
   - ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชน สถาบันการศกึษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/
อคต/ิเลือกที่รักมักท่ีชังและมีขอสงัเกตวาแมแตความ เชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

   หนาที่สาธารณะ (public duty) หนาที่สาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐ คือ การให
ความสาํคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (Public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ทํางานใหภาครฐัเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

   ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชน
ของปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตใน
เบื้องตนเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

    - ทํางานตามหนาที่อยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
    - ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
     - ระบุผลประโยชน ทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยาง มี
ประสิทธิภาพ 
    - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี 
    - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่มีผลประโยชนทับซอน 
    - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจาก
ขอมูลภายใน 
    - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชน
สวนตน 
    - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่ 
    - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่
ไปหาตําแหนงงานใหม 

   ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครฐั ดังนี้ 

ผลประโยชนทับซอนมี 3 ประเภท คือ 

    - ผลประโยชนทับซอนที่ เ กิด ข้ึนจริง (actual)  มีความทับซอนระหวา ง
 ผลประโยชนสวนตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
    - ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชน   
ทับซอนท่ีคนเห็นวามี แตจริงๆ อาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวา
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คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

เจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอ่ืนๆ รับรู และเห็นดวยวา
ไมไดรับประโยชนเชนน้ันจริง 
   - ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบัน
อาจจะทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 
    - หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 
interests) มี 2 ประเภท 
    - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปน
เจาหนาท่ีในหนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจํา หนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไม
สามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองออก จากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่ง
เกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่
ตางๆ ชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มี กําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคน
เทานั้นที่สามรถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆ  ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือน 
ไมมีเรื่อง ผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 
    - ประเภทที่สอง เกิดจาการท่ีเจาหนาที่มีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท 
และการทําบทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชน
แกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติ     
มิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย 
เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

   ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก 
เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขต
หนาที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือ
ทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทาง
การเมือง เผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทาน้ันแตตองมีจริยธรรม
ดวย 

    สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิด 
มีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เก่ียวของกับผลประโยชนทับ
ซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรก
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ของการจัดการผลประโยชนทับซอนการใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและ
สรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

   สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือ
จัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และ
องคกรหารจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสราง
ระบบและนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาท่ีตอง
จัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปน
แบบอยางดวย 

   สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอ
หนาท่ีซึ่งตองอาศัยวิธีการ ดังนี้ 

    - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพ่ือสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑและการปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน 
    - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให
เจาหนาท่ีสบายใจในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 
    - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมี
ผูไปใชในทางที่ผิด 
    - ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดย
การพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวให
ขอกําหนดทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 
- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปน

ความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะตองทําตามกฎระเบียบและ
มาตรฐาน 
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แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

- กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆ ไมจํากัดอยู กับรายละเอียดขอกฎหมายที่
เก่ียวของ สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคการและกฎหมายไดมี 6 ข้ันตอน
สําหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

1) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดข้ึนในองคกร 
2) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 
3) ใหการศกึษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการ

จัดการผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 
4) ดําเนินการเปนแบบอยาง 
5) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึง

ความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน 
6) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

รายละเอียดแตละข้ันตอน : 

1) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยง
ตอการเกิดผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได 
เพื่อปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นจริงและที่เห็น 

- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงได
ครอบคลุมและทําใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ 
(เชนหนี้ ) ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนา ฯลฯ) 
ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/
การแขงขันกับคนอื่น/กลุมอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสมัพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัด
จางการตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออก
ใบอนญุาตการใหบริการท่ีอุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/
สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือ
สื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทาง
กฎหมายท่ีเก่ียวของประกอบดวย 
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2) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอน ก็คือ ความ
ตระหนักของผูบริหารและเจาหนาที่เก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบ
ของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมี
ผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบเปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทบัซอนและบันทกึกลยุทธตางๆ ที่ใชเพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 

3) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 

- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรู
อยางตอเนื่องตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และ
กรรมการบริหาร หารใหความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน 
เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผย
ประโยชนทบัซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน 

- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชน
ทับซอน ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความ
แตกตางของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสาร
บรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยง
มากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปร
รูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกล
ยุทธการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความ
ตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดขึ้นตอไป 

4) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความ
ทุมเทของผูที่อยูในตําแหนงระดับบรหิาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยาง
แข็งขัน สนับสนุนใหเจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมี
ความสาํคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 

- ผูบริหารตอง (1) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหา
ผลประโยชนทับซอนหรือไม (2) ชั่งนํ้าหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชน
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สาธารณะและพิจารณาวาอะไรคือวิธี ท่ีดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (3) 
พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ รวมถึงลักษณะ
ของผลประโยชนทับซอน 

5) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

- ประเด็นสําคัญ คือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย 
เนื่องจากไมวาจะสามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม
ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน 

- การทํางานกับองคการภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตอง
ระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาส
การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตาม
กฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดที่ผูทํา
ธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคการภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชน 
ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอราง
นโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไข
ผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความ
รวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐ
ตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

6) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพ
สม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนอง
ตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและ
ความรวมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนน้ียังเปนการสื่อสารวา
องคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและ
มาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และ
ปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการให
คําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่
บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดยั่น ยืนหยัดทํา
ในสิ่งท่ีถูกตอง 
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บทที่ 2 
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

ผูเปดเผยผลประโยชน : 

   ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของ
เจาหนาท่ีภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพอผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผย
การกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง 
ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและ
แมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความ
รับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิด
การทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือ
ภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนนุมีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐ
ในการสืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิด
เปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญ คือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของ
บุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกร
ภาครัฐ 

การสงสาสนขององคกร : 

องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงวา เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูก
ปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญ
กับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 

รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทาง
จริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและ
ขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่
เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย 

การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการ
รายงานและการตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทําภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวย
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วาจะมีการดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยาง
เต็มที่ 

องคกรควรจะทําอยางไร : 

วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัด
ชองทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการประทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆ ที่จะไดรับ
ผลกระทบ 

วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ 
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด 
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 

     ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติจะใชการรายงานตามกระบวนการ
ทางการบริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ (เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการกระพฤติมิชอบน้ัน ขอมูลที่ เปดเผย ควร
ประกอบดวย 

- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่ 
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว) 
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําให

สูญเสียเงนิของแผนดิน 
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย 

หรืออันตรายตอสิ่งแวดลอม 

สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณี
การขูคุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน 

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผย 
จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุก
ตอบสนองตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตอง
รับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงาน
ทันทีตอหัวหนา ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคกร 
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การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึง
การตรวจสอบและสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 

เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน 4 กลุม คือ 
1) การประพฤติชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช. 
2) การบริการที่ผดิพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน 
3) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐองคกร

ของรัฐหรือผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 
4) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับ

สาธารณะหรือกระทบตอสิ่งแวดลอม 

การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ
สื่อมวลชนการเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงาน 
หรือการเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปดเผย 
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เม่ือไร และอยางไร 
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย 
- เปดเผยตอใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 
- กลไกในการสนับสนนุและปกปอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

  การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน 

มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคด
โกง หรือการใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได
นอกสถานท่ี หรือรายงานตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน 

  การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหเกิดการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับ
การคุมครองอยางเชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/
กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครอง
พยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา 
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  เบื้องหลังความสําเร็จ 

ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตอง
ขององคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ
เสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการ
เปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง 

การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงาน
จะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําให
เจาหนาท่ีเกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

  ดัชนวีัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก 

- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผย

ผลประโยชนสาธารณะ 
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผย

คนอื่นๆและหัวหนาสายงาน 

  บทบาทสําคัญของการบริหาร 

ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับกลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่อง
สําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของ
ขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ 

ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหบุคคลที่เปดเผย หรือผูตอง
สงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรง
ตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อ
ลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได 
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  บทบาทอื่นๆ คือ 

- ลดความเครยีดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย 
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครอง

จริยธรรมเพื่อใหแนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี 
- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เก่ียวของ 

  ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยให
คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจ
เกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนได
สวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร 

  ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผย
จะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหาร
จะตองระงับไมใหการกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอ่ืนรับรูได
วาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

  การพัฒนาการตระหนกัรูและทักษาการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิด
ทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเมื่อ
ขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical 
decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตอง
ไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรยีน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการเปดเผย
ขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน 

  เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best-practice target)  

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผย
ขอมูลมีนโยบายและกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงาน
ขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการายงานและการรับรูที่ผิด
พรากใหคําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผู
เปดเผย 
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- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับ
โครงสรางธรรมชาติและขนาดขององคกร 

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองได
รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับ
การปฏิบัติอยางเหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

คูมือการปฏิบัติงานแนวทางปฏบิัติ การจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต และ การปฏบิัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

บทที่ 3 
การให – การรับของขวัญและผลประโยชน 

 
การให –  การรับของขวัญและผลประโยชน 

  หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให
และรับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

  เจตนารมณ 

  เนื่องจากความเชื่อมถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและ
เจาหนาท่ีภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจาก
ผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทํางายความเชื่อถือ
ไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ
รวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  อะไรคอืของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบรกิารใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ 

บริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน 
รายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคา
ตีราคาได 

- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความ
บันเทิง การตอนรับใหท่ีพัก การเกินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคาบัตรของขวัญ เครื่องใช
สวนตัว บัตรกํานลั บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงนิ เปนตน 

- ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) 
หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว 
การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับ
ประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ  

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให –  รับของขวัญ 
และหรือผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ 
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เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี 3 คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับ
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ 

1) เราควรรับหรือไม 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม 
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 
 
1. เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถ
ปฏิเสธไดหรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตาม
มารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนหารเหมาะสมอยางย่ิงท่ีจะรับ 

1) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือ
สิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม
และอาจเขาขายการรับสินคา 

การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือ 

- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนิใหมีผลตอการตัดสินใจ
ใน  การปฏิบัติตนหรือไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการ 
  ทํางานในอนาคต 

ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจ
เปนพิเศษ เชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาต
หรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวา
บุคคลกลุมอ่ืน 

2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม 
หากการรับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลว
ผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปนอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอ
สาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะ
กอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน 
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การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการ
ประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควร
กําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสอนใจ
ใดๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม 

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหา
ความชอบ ผลประโยชนใหกับองคกรของตนเองหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความ
สั่นคลอนความเชื่อถือ ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย 
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออก
โดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงตรง ตลอดเวลา
ที่มีอาชีพรับขาราชการ 

2. เราตองรายงานหรือไม 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู ให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เ ก่ียวของ เชน 
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การ
หามรบัของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-
รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยให
ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนใดๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

2) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายท่ี
ออนไหวและตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสีย
ประโยชนท้ังจากระดังองคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การให
ใบอนญุาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตอง
ขอสงสัย แมวา 

หนวยงานของทานมิไดกํ าหนดนโยบายเกี่ยว กับการหามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนใดๆ และมิไดกําหนดใหรายงานรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวย
การรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันๆ 
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หลักการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควร
จะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทยีบกับคาตามราคาตลาดโดยมีคา
นอยกวา 3,000 บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ 
เรื่องหลักเกณฑการรับทรพัยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 

 
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

- ของขวัญทั้งหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปน
ทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 
3,000 บาท ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

- ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคาเกิน 3,000 
บาท ตองรายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว 

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง 3,000 –  
15,000 บาท และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ให
สงมอบเปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจ
พิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรฐัผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการ
ยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ 

- ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจาก
ผูใหคนเดียวกัน กลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปมีคามากกวา 3,000 
บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

- ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรบับริการ แม
จะตางคนตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูบริการ 
(ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล
บิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก
ชอบและคาดวาจะไดรบัของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
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- เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร     
ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ) 

3. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 
1) ปกตสิามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000 –  15,000 บาท สวนราชการตอง

พิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม 
3) หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและ

สวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 

4. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม อาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ข้ึนกับความ
รายแรงของการฝาฝน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล 
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติ
อยางมีอคติ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนตอภาครัฐและตอขาราชการ 

กุญแจแหงความเสี่ยง 2 ประการ ที่สําคัญคือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนอยกวาความเปนจริง การตีคาราคาตํ่ากวาความเปนจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจ
ผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การ
กระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองขามความผิดพลาดและละเลยตอผลท่ีเกิดขึ้น 

- การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยาง
รวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมา ฯลฯ 
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ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับ ทําใหมี
การปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาด
และเขาใจวาการรับจางตางๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคณุคาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการ
และหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกัน “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไววาเปน การรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากที่เราจะ
รับของขวัญและผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปนความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธนํ้าใจ หรือ
หากไมรับจะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆ ก็ทาํเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะ

ไดรางวัล ผลประโยชนพิเศษบาง” 
  “เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่อง

ธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 
  “มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่ง

สินคาชนิดนี้ แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม” 
  “ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังน้ันฉันก็ไมไดฝาฝน

กฎเกณฑใดๆ” 
  ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทาน

จากการถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ 
 

สถานการณตัวอยาง 

 หนวยงานภาครัฐหนึ่ ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ ทําหนาที่ จัดซื้อจัดจาง (HR 
procurement) ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา 7,000 บาท 
จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personal planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคา
กับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตน
ชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา 

 ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงจากการให และตัดสินใจวา
จะตองมีการรายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของ
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เขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของ
หนวยงานที่จะตัดสินใจวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นน้ี 

 เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสียงในเรื่องผลประโยชน ใน
ที่สุดเจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม 
โหมดสําหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 

- เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
- กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
- ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
- คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
- หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เก่ียวกับการรบัของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง 
- อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร 
- เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสการใหคืออะไร 

 
บทสรุป 
  ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปน
ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และ
ตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตให
รับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับ
เสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการ
ทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้งองคกรของทานเอง 
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