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บทนํา 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหน่ึง  เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  จนทําให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี
สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่า
อ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม    
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  Conflict  of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิด             
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ               
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการปฏิบัติราชการจึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านเพชร  โดยนําแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานดังน้ี 
   

หลักธรรมาภิบาล  
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลกัธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล  ซ่ึงเรารู้จักกัน           
ในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม น้ัน ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซ่ึงเป็นหลักการ             
เพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา               
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความย่ังยืน  

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  
 หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ  ๖ ประการดังน้ี 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ  
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่  ความซ่ือสัตย์สุจริต  ความเสียสละ  
ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององค์การให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน  
และช่วยให้การทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 
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๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทําให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการ
ผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้างต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ี   
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องใน
หน้าท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจํากัด ดังน้ันในการบริหาร
จัดการจําเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซ่ึงจําเป็นจะต้องต้ังจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการหรือ
ประชาชนโดย 
 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
          ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงน้ัน  จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อย่าง
รอบคอบ 
           การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
 

            เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ท้ังความรู้
และคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน 
             เง่ือนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เก่ียวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อย่างรอบด้านความ
รอบคอบท่ีจะนําความรู้เหล่าน้ันมาพิจารณา  ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ  
  เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม  มีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติ ปัญญาในการ ดําเนินชีวิต 
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ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)                  
เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 
  ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        ๒. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน 
       ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
        ๔. ใฝ่หาความรู้ หม่ันศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
        ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
        ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
        ๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
        ๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
       ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา 
       ๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า  
       ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ 
 

 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลักสําหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร    
       หมวด ๒ 
       มาตรฐานจริยธรรม  
               ส่วนท่ี ๑ 
    มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
      สําหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร 
  ข้อ ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรทุกคน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไป              
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังน้ี 

๑) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์  
    ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ 
๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  ร่วมกันพัฒนา 
     ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ               
     ฉบับปัจจุบัน  
  

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
เพชร 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ก.ถ.) ได้กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ซ่ึงได้ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ิน  ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
โดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ ดังน้ี 

๑. พึงดํารงตนให้ต้ังม่ันอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๖. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 
๗. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๘. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
๙. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรเป็นหน่วยงานท่ีรับใช้และให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซ่ึง
ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรได้คํานึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนเป็นหลัก  
  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร  ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเป็น
ปัญหาท่ีทําให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ทําให้ผลประโยชน์ไม่
ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชรจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดําเนินงานให้
เกิดความโปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
โดยให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังน้ี 

๑. ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย์สินราชการ 
๒. ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
๓. ไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 

 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส  เสมอภาค   
๕. กล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
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๖. เปิดเผยต่อสาธารณะเม่ือพบเหตุคอร์รัปชั่น 
๗. ร่วมปกป้อง  คุ้มครอง  ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
๘. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 

 

  ในคู่มือเล่มน้ี  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์ใช้
เพ่ือการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระสําคัญเป็นเป็น  ๓  บท  ได้แก่ 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
๒. บทท่ี ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
  คําว่า Conflict of Interests  มีการใช้คําภาษาไทยไว้หลายคํา  เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่าน้ีถือเป็นรูปแบบ
หน่ึงของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  กล่าวท้ังเป็น
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ   
๗  ประการ  ดังน้ี 
  1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้อํานาจ
หน้าท่ีให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน  เป็นต้น 
  2. รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับ
เงินจากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกํานัลจากร้านค้า  เป็นต้น 
  3. ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าท่ีส่งผลท่ีเป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอย่างไม่เป็นธรรม 
  4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน   เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ราชการทํางานส่วนตัว  เป็นต้น 
  5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ   เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน  จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน  เป็นต้น 
  6. รับงานนอก  ได้แก่ การเปิดบริษัททําธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองทํางานอยู่  เช่น                            
เป็นนักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
  7. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง  คือการไปทํางานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากท่ีทําทํางานเดิม  โดย
ใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
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บทท่ี ๑ 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการป้องกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ               
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได้กําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕  ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้กําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕  และประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส่วนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๓ 

สําหรับในบทน้ีจะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสําคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่คือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

การบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังน้ี 
• ชุมชนคาดหวังให้ เจ้าหน้าท่ีปฏิ บั ติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความสําคัญอันดับต้น 
• ความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะ

และให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนําไปสู่การ
ประพฤติมิชอบในท่ีสุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทําหน้าท่ีแต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมี 

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะน้ันจะ
บ่ันทอนความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เน่ืองจากมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทําให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากข้ึน 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนในการทํางานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
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• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะน้ันคน
ก็จะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเม่ือมีอิทธิพลต่อการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีน้ี
เรียกว่ามีการใช้หน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเน่ืองจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลําเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

�นิยามศัพท์และแนวคิดสําคัญ 
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม

ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าท่ีแต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพ่ือนญาติคู่แข่งศัตรูเม่ือใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คนเหล่าน้ีได้หรือ
เสียประโยชน์เม่ือน้ันก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเก่ียวกับเงินไม่ได้เก่ียวกับการได้มาซ่ึงเงินทองเท่าน้ัน แต่ยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว เช่นท่ีดินหุ้นตําแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจากหน่วยงาน
รวมถึงการได้มาซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงนํ้าใจ
ไมตรีอ่ืนๆ 

- ผลประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทน้ี 

•หน้าท่ีสาธารณะ (public duty) – หน้าท่ีสาธารณะของผู้ ท่ี ทํางานให้ภาครัฐคือการให้
ความสําคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่าน้ีไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ัง
ระดับท้องถ่ินและระดับประเทศเท่าน้ันแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานให้ภาครัฐเช่นท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบ้ืองต้น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งน้ีโดย 

- ทํางานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ี 

ต้องจํากัดขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
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- หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าท่ี 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในตําแหน่งขณะท่ีไปหางานใหม่ 
 
•ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  องค์กรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐดังน้ี 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี 

แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทน้ีอย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไม่น้อย
กว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข้อน้ีแสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่าน้ันแต่ต้องทําให้คนอ่ืนๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นน้ันจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

•หน้าท่ีทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหน่ึง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเม่ือไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้ อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานท่ีมีกําลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่าน้ันท่ีสามารถทํางานบางอย่างท่ีคน
อ่ืนๆทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวข้อง 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหน่ึงบทบาท และการทํา
บทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานหน่ึงน้ันทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทําบทบาท
หน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหน่ึงได้ ผลเสียคือถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติ
ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน น่ันคือการตัดสินใจทําหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามา
จัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
 

�หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก

เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทํางานในขอบเขตหน้าท่ี
พิจารณาความถูกผิดไปตามเน้ือผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์
ตระกูลฯลฯ ท้ังน้ีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่าน้ันแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร หน้า ๑๐ 
 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส น่ันคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการ
ต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นข้ันตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าจะทําให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเชื่อม่ันแก่
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีซ่ึงต้อง
อาศัยวิธีการดังน้ี 

- ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทํางาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทํางาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผย เพ่ือมิให้มีผู้นําไปใช้ในทาง
ท่ีผิด 

- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปน้ี 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ี

จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

�แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• กรอบการทํางาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสามารถ

นําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
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๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งม่ันในการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 
 
• รายละเอียดแต่ละข้ันตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ข้ันตอนแรกน้ีคือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เป้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้

เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหน้ี) ธุรกิจ

ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจี
โอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างการตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการท่ีอุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การ
ตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังน้ี รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังน้ันกฎเกณฑ์
เก่ียวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร
และยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 

- รู้ได้ว่าเม่ือใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆท่ีใช้เพ่ือการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่

เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะ
เริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเน่ืองในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและ
ข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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- ข้ันตอนแรกของการให้ความรู้  คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจน
สําหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ์
กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่จะ
ช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ใน

ตําแหน่งระดับบริหาร ซ่ึงต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญเน่ืองจากเจ้าหน้าท่ี
มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ (๒)ชั่งนํ้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือ
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตําแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เน่ืองจากไม่ว่าจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวร้าย
ไม่แพ้กัน 

- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ีตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย 

- นอกจากน้ี ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่าน้ีจะทําให้ได้นโยบายท่ี
สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังน้ีในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียน้ี องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถาม

ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากน้ียังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นน้ียังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร หน้า ๑๓ 
 

ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้อง
สื่อสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน 
เพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีการเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการประพฤติ                
มิชอบและการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึด
ม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง 

 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของ
เจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับ
ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ 
การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปิดเผยจึงทําได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยาก
สําหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
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บทท่ี ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของ
เจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistleblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร้ายแรงหรือ
เป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็น
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปิดเผยจึงทําได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยาก
สําหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

การยึดม่ันในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มคนและ
สังคมท่ีให้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจําเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําให้
บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับได้รับการ
ปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจท่ีจะ
เปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทําผิดพร้อมท้ังการ
ปกป้องข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจได้ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของ
เจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับ
ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร หน้า ๑๕ 
 

 
• ทําไมการเปิดเผยจึงทําได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยาก
สําหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

• การส่งสาสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกง

ว่า เป็นสิ่งท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อม่ันว่าถูกปกปิด ต้องมีคําแนะนําแก่
เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมี
แนวโน้มจะทําให้เกิดการกระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ัง

นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานและข้อแนะนําพฤติกรรมท่ี
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมท้ังต้องมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด้วย 

การเปิดเผยการกระทําผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ น้ันต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการดําเนินการ
อย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 

• องค์กรควรจะทําอย่างไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยการกระทําผิดจัดช่องทางอํานวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทําผิดและการคุ้มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทําผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหารซ่ึงเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อํานวยการเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบน้ัน ข้อมูลท่ีเปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
- การบริหารท่ีเป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการท่ีไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- การกระทําท่ีเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่

คุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
และประกาศใช้อย่างชัดเจน 
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ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเม่ือมีความจําเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้อง

ทําอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระทําผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็น
สัญชาติญาณ) ว่าเม่ือเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นสิ่งสําคัญ และผู้รับรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ 

ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระทําของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สื่อมวลชนการเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการ
เปิดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 
- เน้ือหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะทําได้ท่ีไหน เม่ือไร และอย่างไร 
- ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
• การให้ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือ

การให้บริการท่ีไม่เป็นธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ี หรือรายงาน
ต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง

อย่างเชื่อม่ันได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
คําแนะนําต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

 
 



คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเพชร หน้า ๑๗ 
 

 
• เบ้ืองหลังความสําเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ

องค์กร องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังให้ความสําคัญกับการป้องกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทําให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นําต่อความสําคัญในการเปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ี 
และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
 การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีสําคัญมากหน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซ่ึงจะทําให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความ
เชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 

สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหน้าสายงาน 
•บทบาทสําคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่ างมีบทบาทสําคัญ ต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public 

Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงาน
ของผู้เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับผลการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเป็นเรื่องสําคัญมาก
ในการสร้างบรรยากาศในท่ีทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ี
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหย่ือ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อม่ันให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเชื่อม่ันว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งท่ีเปิดเผย
บางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้
ต่อต้านเท่าท่ีจะทําได้ 

บทบาทอ่ืนๆคือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพ่ือให้แน่ใจว่า

ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
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- ปกป้องข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้คําปรึกษา

แนะนําลูกน้องไม่ให้ทําผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยม่ันใจต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เป็นความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสารท่ีสมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การ
กระทําใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทําให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าทําเพ่ือประโยชน์ส่วนตน
หรือทําให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือข้าราชการเปิดเผยการ
กระทําผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 
หรือเม่ือข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน 

• เป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการบริหาร
ท่ีไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้คําปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๓ 
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เน่ืองจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทําหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทําลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายนี้ 
�ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการ

หรืออ่ืนๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

�ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
�ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการ

ต้อนรับให้ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกํานัลบัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

�ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิ่งใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดต่อจากน้ีเป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
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๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการ

รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ี
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการ
รับสินบน 

�การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินน้ันสิ่งท่ีควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการทํางานในอนาคต 
�ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซ้ือจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องน้ี มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

 
 
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ 

และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังน้ัน องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคม
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ 
และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ 

 
 

ไม่วา่ของขวญัและหรือผลประโยชน์นั�นจะมีค่าเพียงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรรับ  

เพราะก่อใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัหรือพนัธะกบัผูใ้ห ้                                

และอาจก่อใหเ้กิดความเสื*อมศรัทธาต่อประชาชน 
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๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปน้ี 
๑) ธรรมชาติของผู้ ให้  : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ี เก่ียวข้อง เช่น  ประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ี
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านน้ีให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องน้ีได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการน้ันๆ ทํางานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้กําหนดนโยบายเก่ียวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและ
มิได้กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ี
จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ท้ังน้ี ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
�ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญน้ันๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่
ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

�ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

�ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

�ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าท่ีมีความจําเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐคนน้ันๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

�ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดํารง
ตําแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพ่ือนร่วมงาน
ให้เม่ือเจ็บป่วยฯลฯ 
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�ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

�ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่มเพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างน้ัน 

�ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน
องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสมํ่าเสมอบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เม่ือมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

�เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
 

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

ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐน้ันๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ข้ึนกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
นอกจากน้ันหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐน้ันๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซ่ึง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ 
 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า

ความเป็นจริง การตีค่าราคาตํ่ากว่าความเป็นจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์น้ันๆมีค่าตํ่ากว่าท่ีเป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซ่ึงเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
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๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดข้ึน 
�การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด

ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทําให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซ้ืออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่างๆไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากน้ันหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความ
รับผิดชอบซ่ึงจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

�การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังน้ี 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธนํ้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็น
การทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเช่นน้ี ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังน้ัน มันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังน้ันผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคน

แรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดน้ีแม้ว่า

ฉันจะให้คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการให้ของขวัญ ดังน้ันฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นน้ีไม่สามารถปกป้องท่านจากการ               

ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท่านเป็นการกระทําท่ีมิชอบ 
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เอกสารอ่านประกอบ 
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