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 องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ถือวา่เป็นหน่วยงานทีม่ีความใกลช้ิดกบัพีน้่องประชา
ชน และองค์กรปกครองสว่น 
ทอ้งถิน่ในฐานะเป็นผูใ้ชอ้ านาจรฐัในการปกครองและบรหิารจดัการในเขตพื้นทีร่บัผดิช
อบ เป็นหน่วยงานทีม่ีหน้าทีใ่น การใหบ้รกิารสาธารณะดา้นตา่งๆ 
ซึง่ด าเนินการแกไ้ขปญัหาตา่งๆทีเ่กดิขึน้ใหแ้กค่นในทอ้งถิน่เป็นองค์กรทีม่ีความ 
ใกลช้ดิกบัประชาชน 
และมีความเขา้ใจในสภาพและรบัรูถ้งึสาเหตขุองปญัหาทีเ่กดิขึน้ภายในทอ้งถิน่ดกีวา่หน่
วยงาน ราชการสว่นกลาง 
ในการปฏบิตังิานและด าเนินการขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ยอ่มอาจสง่ผลกระทบต่
อชุมชน และประเทศชาต ิ
ซึง่อาจมีสาเหตมุาจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รือละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบ 
หรือไดใ้ชอ้ านาจใน 
ต าแหน่งหน้าทีเ่พือ่แสวงหาผลประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 
รวมท ัง้ปญัหาการทุจรติคอรปัช ั่นอนัเป็น ปญัหาของสงัคมไทยทีเ่กดิขึน้มาเป็นเวลานาน 
ท ัง้ในเชงิขนาด และความสลบัซบัซอ้นของปญัหาทุจรติ ซึ่งทางคณะ 
รกัษาความสงบแหง่ชาต ิหรือ คสช. ไดม้ีค าส ั่งที ่๖๙/๒๕๕๗ เรือ่ง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการทุจรติ ประพฤตมิชิอบ 
โดยทุกสว่นราชการและหน่วยงานภาครฐั 
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแกไ้ขปญัหาการทุจรติ ประพฤตมิชิอบ 
โดยมุง่เน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน 
และสง่เสรมิการมีสว่นรว่มจากทุกสว่นในการ ตรวจสอบ เฝ้าระวงั 
เพือ่สกดัก ัน้เพือ่มใิหเ้กดิการทุจรติได ้
 
  อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล ป ร ะ ท ั ด บุ 
ได้ตระหนักถึงความส าค ัญในการปฏิบ ัติงานและการด า เนินการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบ ัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบ ัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ห รื อ ไ ด้ ใ ช้ อ า น า จ ใ น ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ เ พื่ อ 
แ ส ว ง ห า ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ที่ มิ ค ว ร ไ ด้ โ ด ย ช อ บ ด้ ว ย ก ฎ ห ม า ย 
จึ ง ด า เ นิ น ก า ร จ ั ด ท า คู่ มื อ ก า ร พ ั ฒ น า ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ง า น เพื่ อ 
ป้ อ งก ัน ผ ลป ระโยช น์ ท ับ ซ้ อ น  ข อ งอ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต า บ ลป ระท ัด บุ 
เพือ่เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานตอ่ไป  
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ความเป็นมา 
 
  การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น ถือเป็นการทุจรติคอร์รปัช ั่นประเภทหน่ึง 
เพระเป็นการแสวงหาประโยชน์สว่น บุคคลโดยการละเมดิตอ่กฎหมาย หรือจรยิธรรม 
ดว้ยการใชอ้ านาจในต าแหน่งหน้าทีไ่ปแทรกแซงการใชด้ลุพนิิจใน 
กระบวนการตดัสนิใจชองเจา้หน้าทีข่องรฐั 



จนท าใหเ้กดิการละทิง้คณุธรรมในการปฏบิตัหิน้าทีส่าธารณะ ขาดความ เป็นอสิระ 
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม 
จนสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะของสว่นรวม และท าใหผ้ล 
ประโยชน์หลกัขององค์กร หน่วยงาน สถาบนัและสงัคมตอ้งสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยูใ่นรูปของ ผลประโยชน์ทางการเงนิ 
คณุภาพใหบ้รกิาร ความเป็นธรรมในสงัคม รวมถงึคณุคา่อืน่ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคต ต ัง้แตร่ะดบัองค์กรจนถงึระดบัสงัคม ตวัอยา่งเชน่ 
การทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัเรียกรบัเงนิหรือผลประโยชน์อืน่ใดจาก ผูป้ระกอบการ 
เพือ่แลกเปลีย่นกบัการอนุมตั ิการออกใบอนุญาตประกอบกจิการใด ๆ 
หรือแลกเปลีย่นกบัการละ เวน้ การยกเวน้ 
หรือการจดัการประมูลทรพัย์สนิของรฐัเพือ่ประโยชน์ของเจา้หน้าทีข่องรฐั 
และพวกพอ้ง ฯลฯ เป็น ตน้  
  อยา่งไรก็ตาม 
ทา่มกลางผูจ้งใจกระท าความผดิยงัพบผูก้ระท าความผดิโดยไมเ่จตนา หรือไมม่ีความรู ้
ในเรือ่งดงักลา่วอีกเป็นจ านวนมาก 
จนน าไปสูก่ารถูกกลา่วหารอ้งเรียนเรือ่งการทุจรติหรือถูกลงโทษทางอาญา  
  ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
หรือความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม (Conflic 
of interest : COI) 
เป็นประเด็นปญัหาทางการบรหิารภาครฐัในปจัจุบนัทีเ่ป็นบอ่เกดิของปญัหาการทุจรติ 
ประพฤตมิชิอบในระดบัทีรุ่นแรงขึน้ 
และยงัสะทอ้นปญัหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเป็นอุปสรรคตอ่การพฒันา ประเทศ  
  องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัการมีผลประโยชน์ทบัซอ้นในการ ปฏบิตัริาชการ 
จงึไดน้ านโยบายของรฐับาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คา่นิยมหลกั ๑๒ ประการ  
 การสรา้งคา่นิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ
(คสช.)เพือ่ สรา้งสรรค์ประเทศไทยใหเ้ขม้แข็ง โดยตอ้งสรา้งคนในชาต ิ
ใหม้ีคา่นิยมไทย ๑๒ ประการ  
 ๑. มีความรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ  
 ๒. ซือ่สตัย์ เสียสละ อดทน  
 ๓. กตญัญตูอ่พอ่แม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์  
 ๔. ใฝ่หาความรู ้หม ั่นศกึษาเลา่เรียนท ัง้ทางตรงและทางออ้ม  
 ๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย  
 ๖. มีศลีธรรม รกัษาความสตัย์  
 ๗. เขา้ใจเรียนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย  
 ๘. มีระเบียบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่  
 ๙. มีสตริูต้วั รูค้ดิ รูท้ า  
 ๑๐.รูจ้กัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 ๑๑.มีความเขม้แข็งท ัง้รา่งกายและจติใจ ไมย่อมแพต้อ่อ านาจฝ่ายตา่ง ๆ   
 ๑๒.ค านึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตน  
 

หลกัธรรมาภบิาล  

 “หลกัธรรมาภบิาล” หรืออาจเรียกไดว้า่ “การบรหิารกจิการบา้นเมืองทีด่ี 
หลกัธรรมรฐั และ บรรษทัภบิาล ฯลฯ” ซึง่เรารูจ้กักนัในนาม “Good Governance” 
ทีห่มายถงึ การปกครองทีเ่ป็นธรรม นัน้ไมใ่ช่ แนวความคดิใหมท่ีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
แตเ่ป็นการสะสมความรูท้ีเ่ป็นวฒันธรรมในการอยูร่ว่มกนัเป็นสงัคมของมวลมนุษย์ 
เป็นพนัๆปี 
ซึง่เป็นหลกัการเพือ่การอยูร่ว่มกนัในบา้นเมืองและสงัคมอยา่งมีความสงบสุขสามารถป
ระสานประโยชน์ 
และคลีค่ลายปญัหาขอ้ขดัแยง้โดยสนัตวิธิีและพฒันาสงัคมใหม้ีความย ั่งยืน  
 

องคป์ระกอบของหลกัธรรมาภบิาล  

 หลกัธรรมาภบิาลมีองค์ประกอบทีส่ าคญั ๖ ประการดงัน้ี  
 ๑. หลกันิตธิรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัและกตกิาตา่งๆ 
ใหท้นัสมยัและเป็น ธรรม ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคมและสมาชกิ 
โดยมีการยนิยอมพรอ้มใจและถือปฏบิตัริว่มกนัอยา่งเสมอภาคและ เป็นธรรม  
 ๒. หลกัคุณธรรม คอื การยดึถือและเชือ่ม ั่นในความถูกตอ้งดงีาม 
โดยการรณรงค์เพือ่สรา้งคา่นิยมที ่
ดงีามใหผู้ป้ฏบิตังิานในองค์การหรือสมาชกิของสงัคมถือปฏบิตั ิไดแ้ก ่



ความซือ่สตัย์สุจรติ ความเสียสละ ความอดทน ขยนัหม ั่นเพียร ความมีระเบียบวนิยั 
เป็นตน้  
 ๓. หลกัความโปรง่ใส คอื 
การท าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยขอ้มูลขา่วสารอยา่งตรงไปตรงมา 
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้โดยการปรบัปรุงระบบและกลไกการท 
างานขององค์กรใหม้ีความโปรง่ใส มีการ 
เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารหรือเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มูลขา่วสารไดส้ะดวกตลอ
ดจนมีระบบหรือกระบวนการ ตรวจสอบและประเมนิผลทีม่ีประสทิธภิาพ 
ซึง่จะเป็นการสรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั และชว่ยใหก้ารท างานของ 
ภาครฐัและภาคเอกชนปลอดจากการทุจรติคอรปัช ั่น  
 ๔. หลกัความมีสว่นรว่ม คอื 
การท าใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีป่ระชาชนมีสว่นรว่มรบัรู ้และรว่มเสนอ 
ความเห็นในการตดัสนิใจส าคญัๆของสงัคม 
โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีชอ่งทางในการเขา้มามีสว่นรว่มไดแ้ก ่การ แจง้ความเห็น 
การไตส่วนสาธารณะ การประชาพจิารณ์ การแสดงประชามตหิรืออืน่ๆ 
และขจดัการผกูขาดท ัง้โดย ภาครฐัหรือโดยภาคธุรกจิเอกชน 
ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิความสามคัคแีละความรว่มมือกนัระหวา่งภาครฐัและภาคธุรกจิ เอกชน 
 
 ๕. หลกัความรบัผดิชอบ ผูบ้รหิาร 
พนกังานและลูกจา้งตอ้งต ัง้ใจปฏบิตัภิารกจิตามหน้าทีอ่ยา่งดยีิง่ 
โดยมุง่ใหบ้รกิารแกผู่ม้ารบับรกิาร เพือ่อ านวยความสะดวกตา่งๆ 
มีความรบัผดิชอบตอ่ความบกพรอ่งในหน้าทีก่ารงาน ทีต่นรบัผดิชอบอยู ่
และพรอ้มทีจ่ะปรบัปรุงแกไ้ขไดท้นัทว่งที  
 ๖. หลกัความคุม้คา่ ผูบ้รหิารตอ้งตระหนกัวา่มีทรพัยากรคอ่นขา้งจ ากดั 
ดงันัน้ในการบรหิารจดัการ จ าเป็นจะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค ่า 
ซึง่จ าเป็นจะตอ้งต ัง้จุดมุง่หมายไปทีผู่ร้บับรกิารหรือ ประชาชนโดย  
 

หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

 “เศรษฐกจิพอเพียง” 
เป็นปรชัญาทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารสัช้ีแนะแนว 
ทางการด าเนินชีวติแก ่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๒๕ ปี 
ต ัง้แตก่อ่นวกิฤตกิารณ์ทางเศรษฐกจิ และเมือ่ 
ภายหลงัไดท้รงเน้นย า้แนวทางการแกไ้ขเพือ่ใหร้อดพน้ 
และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งม ั่นคงและย ั่งยืนภายใตก้ระแส โลกาภวิตัน์ 
และความเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ  
 ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีีไ่มน้่อยเกนิไปและไมม่ากเกนิ 
โดยไมเ่บียดเบียนตนเอง และผูอ้ืน่ เช่น 
การผลติและการบรโิภคทีอ่ยูใ่นระดบัพอประมาณ  
 ความมีเหตผุล หมายถงึ การตดัสนิใจเกีย่วกบัระดบัของความพอเพียงนัน้ 
จะตอ้งเป็นไปอยา่งมี เหตผุล โดยพจิารณาจากปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนค านึงถงึผลทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการกระท านัน้ ๆ อยา่งรอบคอบ  



 การมีภูมคิุม้กนัทีด่ใีนตวั หมายถงึ 
การเตรียมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการเปลีย่นแปลงดา้น ตา่ง ๆ 
ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคตท ัง้ใกลแ้ละไกล  
 เงือ่นไข การตดัสนิใจและการด าเนินกจิกรรมตา่ง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียง 
ตอ้งอาศยั ท ัง้ความรูแ้ละ คณุธรรมเป็นพื้นฐาน  
 เงือ่นไขความรู ้ประกอบดว้ย ความรูเ้กีย่วกบัวชิาการตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
อยา่งรอบดา้น ความ รอบคอบทีจ่ะน าความรูเ้หลา่นัน้มาพจิารณา ใหเ้ชือ่มโยงกนั 
เพือ่ประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในข ัน้ ปฏบิตั ิเงือ่นไขคณุธรรม 
ทีจ่ะตอ้งเสรมิสรา้ง ประกอบดว้ยมีความตระหนกั ในคณุธรรม มีความซือ่สตัย์ สุจรติ 
และมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ต ิปญัญาในการ ด าเนินชีวติ  
 ประมวลจรยิธรรมขององค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
จงึไดก้ าหนดมาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ดงัเช่น  
 ๑. ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ฝ่ายบรหิาร 
องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ พ.ศ. 2558  
 ขอ้ ๕ ขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ มีหน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
เพือ่รกัษาประโยชน์ สว่นรวม เป็นกลางทางการเมือง 
อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึ 
มั่นในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ๙ ประการ ดงัน้ี  
 ๑) ยดึม ั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม  
 ๒) การมีจติส านึกทีด่ี ซือ่สตัย์ และรบัผดิชอบ  
 ๓) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน 
และไมม่ีผลประโยชน์ทบั ซอ้น  
 ๔) การยืนหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 ๕) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏบิตัิ  
 ๖) การใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 
และไมบ่ดิเบือนขอ้เท็จจรงิ 
 
 
 
 
 
 ๗) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้ 
 ๘) การยดึม ั่นในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข  
 ๙) การยดึม ั่นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององค์การ  
 

๒. ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ฝ่ายสภาทอ้งถิน่ 
องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ พ.ศ. 2558 
 ขอ้ ๕ ขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่มีหน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
เพือ่รกัษาประโยชน์ สว่นรวม เป็นกลางทางการเมือง 
อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึม ั่น 
ในมาตรฐานทางจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ๙ ประการ ดงัน้ี  



 ๑) ยดึม ั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม  
 ๒) การมีจติส านึกทีด่ี ซือ่สตัย์ และรบัผดิชอบ  
 ๓) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน 
และไมม่ีผลประโยชน์ ทบั ซอ้น  
 ๔) การยืนหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 ๕) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏบิตัิ  
 ๖) การใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 
และไมบ่ดิเบือนขอ้เท็จจรงิ  
 ๗) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้ 
 ๘) การยดึม ั่นในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข  
 ๙) การยดึม ั่นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององค์การ  
 

๓. ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการ องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ พ.ศ. 2558 
ขอ้ ๓ ขา้ราชการขององค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ ทุกคน 
มีหน้าทีด่ าเนินการใหเ้ป็นไปตาม กฎหมาย เพือ่รกัษาประโยชน์สว่นรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแกป่ระชาชนตาม 
หลกัธรรมาภบิาล โดยจะตอ้งยดึม ั่นในคา่นิยมหลกั ๑o ประการดงัน้ี  
 ๑) การยดึม ั่นในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมุข  
 ๒) ยดึม ั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม  
 ๓) การมีจติส านึกทีด่ี ซือ่สตัย์ และรบัผดิชอบ  
 ๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน 
และไมม่ีผลประโยชน์ ทบั ซอ้น  
 ๕) การยืนหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 ๖) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏบิตัิ  
 ๗) การใหข้อ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 
และไมบ่ดิเบือนขอ้เท็จจรงิ  
 ๘) การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส 
และตรวจสอบได ้ 
 ๙) การยดึม ั่นในหลกัจรรยาวชิาชีพขององค์กร  
 ๑o) การสรา้งจติส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ประพฤตตินเป็นพลเมืองทีด่ ี
รว่มกนั พฒันาชุมชน 
ใหน่้าอยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจุบนั  
 

ขอ้บงัคบัองค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
วา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการองค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ  
 องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
ในฐานะเป็นองค์กรทีใ่กลช้ดิกบัประชาชนมากทีสุ่ดโดยมี 
หน้าทีใ่นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่การด าเนินการดา้นการเงนิ 
การคลงังบประมาณการพสัดกุารจดัเก็บรายได ้การ 
พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพือ่การบรหิารงานพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานของชุมชนวา
งมาตรฐานการด าเนินงาน 



จดัการบรกิารสาธารณะการศกึษาของทอ้งถิน่การบรหิารงานบุคคลและพฒันาบุคลากร
รวมท ัง้สง่เสรมิใหป้ระชาชนได ้
มีสว่นรว่มในการบรหิารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นทอ้ง
ถิน่ฉะนัน้เพือ่เป็นการสรา้งจติส านึกของขา้ราชการใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งมีประสิ
ทธภิาพ ประสทิธผิลมีความโปรง่ใสและเป็นธรรมจงึ 
สมควรใหม้ีขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการองค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ  
 องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
จงึไดก้ าหนดขอ้บงัคบัจรรยาขา้ราชการองค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
เพือ่เป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤตปิฏบิตัตินของขา้ราชการลูกจา้งและพนกังานจา้
งใหม้ีความ 
รบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความเป็นธรรมด ารงไวซ้ึ่งศกัดิศ์รีและเกียรตภิูมขิอง
ขา้ราชการอนัจะท าใหไ้ดร้บัการ ยอมรบัเชือ่ถือและศรทัธาจากประชาชนทั่วไปไวด้งัน้ี  
 ขอ้ ๑ ความซือ่สตัย์และรบัผดิชอบ  
  ๑.๑ ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซือ่สตัย์สุจรติ  
  ๑.๒ 
ใชท้รพัยากรขององค์กรอยา่งประหยดัและโปรง่ใสเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแกร่าชกา
ร  
  ๑.๓ 
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเต็มก าลงัความรูค้วามสามารถโดยค านึงถงึประโยชน์ของทางราชการ
เป็น ส าคญั   ๑.๔ 
รบัผดิชอบตอ่ผลการกระท าของตนเองและมุง่ม ั่นแกไ้ขเมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด  
 ขอ้ ๒ การมีจติส านึกมุง่บรกิารและใหค้ าปรกึษา  
 
 ๒.๑ใหบ้รกิารแกส่ว่นราชการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่และประชาชนอยา่งเทา่
เทียมกนัดว้ยความเต็มใจ    
  ๒.๒ 
ใหค้ าปรกึษาแนะน าแกอ่งค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็วและครบถว้
น  
 ขอ้ ๓ การมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน  
  ๓.๑ ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมุง่ประสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลของงานเพือ่ใหเ้กดิผลดแีละเป็นประโยชน์ตอ่ สว่นรวม   ๓.๒ 
ขยนัอุทศิตนและมุง่ม ั่นในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หส้ าเร็จตามเป้าหมาย  
  ๓.๓ 
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความสามคัคมีีน ้าใจเพือ่ใหบ้รรลุภารกจิของหน่วยงาน  
  ๓.๔ พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง  
 ขอ้ ๔ การปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นธรรม  
  ๔.๑ ตดัสนิใจบนหลกัการขอ้เท็จจรงิเหตุผลเพือ่ความยุตธิรรม  
  ๔.๒ ไมม่ีอคตใินการปฏบิตัหิน้าที ่ 
 ขอ้ ๕ การด ารงชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง  
  ๕.๑ 
วางแผนการด ารงชีวติอยา่งมีเป้าหมายพรอ้มทีจ่ะเผชญิตอ่การเปลีย่นแปลง  



  ๕.๒ ใชจ้า่ยอยา่งคุม้คา่มีเหตผุลและไมฟุ่่ มเฟือยเกนิฐานะของตนเอง  
  ๕.๓ ปฏบิตัติามหลกัศาสนารูจ้กัพึง่ตนเองและลดละเลกิอบายมุข  
 ขอ้ ๖ การยดึม ั่นและยืนหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง  
  ๖.๑ ยดึม ั่นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนือผลประโยชน์สว่นตน  
  ๖.๒ กลา้หาญและยืนหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง  
  ๖.๓ 
ปฏบิตัตินตามหลกัคณุธรรมจรยิธรรมเพือ่เป็นแบบอยา่งทีด่แีกเ่พือ่นขา้ราชการ  
 ขอ้ ๗ ความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้ 
  ๗.๑ เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  
  ๗.๒ พรอ้มรบัการตรวจสอบและรบัผดิชอบตอ่ผลของการตรวจสอบ 
มาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรม 
พนกังานสว่นต าบลและพนกังานจา้งขององค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
อนุสนธสิญัญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลสว่นทอ้งถิน่ (ก.ถ.) 
ไดก้ าหนด มาตรฐานทางคณุธรรมจรยิธรรมของขา้ราชการ พนกังานสว่นต าบล 
และพนกังานจา้งขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ซึง่ไดป้ระมวลขึน้จากขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ 
ขา้ราชการหรือพนกังานสว่นทอ้งถิน่ 
โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่ใชเ้ป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตัใิหข้า้ราชการหรือพนกังานสว่
นทอ้งถิน่ โดยท ั่วไปใชย้ดึถือ ปฏบิตัเิป็นเครือ่ง ก ากบัความประพฤต ิดงัน้ี  
 ๑. พงึด ารงตนใหต้ ัง้ม ั่นอยูใ่นศลีธรรม ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซือ่สตัย์ สุจรติ 
เสียสละ และมีความ รบัผดิชอบ  
 ๒. พงึปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเปิดเผย โปรง่ใส พรอ้มใหต้รวจสอบ  
 ๓. พงึใหบ้รกิารดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี 
โดยยดึประโยชน์ของ ประชาชนเป็นหลกั  
 ๔. พงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึผลสมัฤทธิข์องงานอยา่งคุม้คา่  
 ๕. พงึพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  
 ๖. พงึมีจรรยาบรรณตอ่ตนเอง  
 ๗. พงึมีจรรยาบรรณตอ่หน่วยงาน  
 ๘. พงึมีจรรยาบรรณตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาและผูร้ว่มงาน  
 ๙. พงึมีจรรยาบรรณตอ่ประชาชนและสงัคม  
 

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
เป็นหน่วยงานในการตอ่ตา้นการทุจรติคอรปัช ั่น  
 เน่ืองดว้ยองค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
เป็นหน่วยงานทีร่บัใชแ้ละใหบ้รกิารประชาชนอยา่ง ใกลช้ดิ 
ซึง่ในการด าเนินงานขององค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
ไดค้ านึงถงึความตอ้งการและประโยชน์สูงสุดของ ประชาชนเป็นหลกั 
 องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของปญัหาทุจรติคอรปัช ั่นซึง่เป็นปญัหาที ่
ท าใหเ้กดิผลกระทบและความเสียหายตอ่พีน้่องประชาชนท ัง้ทางออ้มและทางตรง 
ท าใหผ้ลประโยชน์ไมต่กถงึมือ ประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 
องค์การบรหิารสว่นต าบลประทดับุ 



จงึมีเจตนารมณ์รว่มกนัในการด าเนินงานใหเ้กดิความ โปรง่ใส เป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบไดเ้พือ่ใหอ้งค์กรเป็นหน่วยงานในการตา้นการทุจรติคอรปัช ั่น 
โดยให ้เจา้หน้าทีทุ่กคนถือปฏบิตั ิดงัน้ี  
 ๑. ไมย่กัยอก เบียดบงัเวลา และทรพัย์สนิราชการ  
 ๒. ไมเ่รียก ไมร่บั ไมเ่สนอสิง่ใดเพือ่ประโยชน์มชิอบ  
 ๓. ไมใ่ชอ้ านาจหน้าทีเ่พือ่ประโยชน์ตนหรือพวกพอ้ง  
 ๔. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความโปรง่ใส เสมอภาค  
 ๕. กลา้ยืนหยดัในสิง่ทีถู่กตอ้ง  
 ๖. เปิดเผยตอ่สาธารณะเมือ่พบเหตคุอร์รปัช ั่น  
 ๗. รว่มปกป้อง คุม้ครอง ผูต้อ่ตา้นคอร์รปัช ั่น  
 ๘. พรอ้มรบัการตรวจสอบจากทุกภาคสว่น  
 ในคูม่ือเลม่น้ี 
จะสะทอ้นหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นสากลพรอ้มขอ้เสนอแนะทางการประยุกต์ใชเ้พือ่ 
การป้องกนัเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยมีสาระส าคญัเป็นเป็น ๓ บท ไดแ้ก ่ 
 ๑. บทที ่๑ การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 ๒. บทที ่๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  
 ๓. บทที ่๓ การให ้– รบัของขวญัและประโยชน์อืน่ใด 
 

ความหมายผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 

 ค าวา่ Conflict of Interests มีการใชค้ าภาษาไทยไวห้ลายค า เชน่ 
“ผลประโยชน์ทบัซอ้น” “ผลประโยชน์ขดักนั” “ผลประโยชน์ขดัแยง้” หรือ 
“การขดักนัแหง่ผลประโยชน์” ถอ้ยค าเหลา่น้ีถือเป็นรูปแบบ 
หน่ึงของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ อนัเป็นการกระท าทีข่ดัตอ่หลกัคณุธรรม 
จรยิธรรม และหลกัการบรหิาร กจิการบา้นเมืองทีด่ ี(Governance) 
โดยท ั่วไปเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น จงึหมายถงึความทบัซอ้นระหวา่ง 
ผลประโยชน์สว่นตน 
และผลประโยชน์สาธารณะทีม่ีผลตอ่การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีข่องรฐั กลา่วท ัง้เป็น 
สถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมีผลประโยชน์สว่นตนอยูแ่ละไดใ้ชอ้ทิธพิลตามอ านาจหน้
าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพือ่ให ้เกดิประโยชน์สว่นตวั 
โดยกอ่ใหเ้กดิผลเสียตอ่ผลประโยชน์สว่นรวม 
มีหลากหลายรูปแบบไมจ่ ากดัอยูใ่นรูปแบบของ ตวัเงนิ หรือทรพัย์สนิเทา่นัน้ 
แตร่วมถงึผลประโยชน์อืน่ๆ ทีไ่มใ่ชใ่นรูปตวัเงนิหรือทรพัย์สนิมีลกัษณะ ๗ ประการ 
ดงัน้ี  
 ๑. หาผลประโยชน์ใหต้นเอง คอื การใชอ้ านาจหน้าทีเ่พือ่ตนเอง เช่น 
ขา้ราชการใชอ้ านาจหน้าที ่ใหบ้รษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั 
หรือฝากลูกหลานเขา้ท างาน เป็นตน้  
 ๒. รบัผลประโยชน์ คอื การรบัสนิบนหรือรบัของขวญั เชน่ 
เป็นเจา้พนกังานสรรพากรแลว้รบัเงนิ จากผูม้าเสียภาษี 
หรือเป็นเจา้หน้าทีจ่ดัซ้ือแลว้รบัไมก้อล์ฟเป็นของก านลัจากรา้นคา้ เป็นตน้  



 ๓. ใชอ้ทิธพิล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใชอ้ทิธพิลในต าแหน่งหน้าที ่
สง่ผลทีเ่ป็นคุณแกฝ่่าย ใดฝ่ายหน่ึงอยา่งไมเ่ป็นธรรม  
 ๔. ใชท้รพัย์สนิของทางราชการเพือ่ประโยชน์สว่นตน เชน่ การใชร้ถยนต์ 
หรือคอมพวิเตอร์ราชการ ท างานสว่นตวั เป็นตน้  
 ๕. ใชข้อ้มูลลบัของทางราชการ เชน่ รูว้า่ราชการจะตดัถนน 
จงึรีบไปซื้อทีด่นิในบรเิวณดงักลา่วดกั หน้าไวก้อ่น เป็นตน้  
 ๖. รบังานนอก ไดแ้ก ่
การเปิดบรษิทัท าธุรกจิซอ้นกบัหน่วยงานทีต่นเองท างานอยู ่เช่น เป็นนกับญัชี 
แตร่บังานสว่นตวัจนไมม่ีเวลาท างานบญัชีในหน้าทีใ่หก้บัหน่วยงาน เป็นตน้  
 ๗. ท างานหลงัออกจากต าแหน่ง 
คอืการไปท างานใหก้บัผูอ้ืน่หลงัออกจากทีท่ าท างานเดมิ โดยใช ้
ความรูห้รืออทิธพิลจากทีเ่ดมิมาชงิงาน หรือเอาประโยชน์โดยไมเ่ป็นธรรม เช่น 
เอาความรูใ้นนโยบายและแผนของ ธนาคารประเทศไทยไปชว่ยธนาคารเอกชนอืน่ ๆ 
หลงัจากเกษียณ เป็นตน้ 
 

หลกัส าคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 - ชุมชนคาดหวงัใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานอยา่งเป็นธรรม โดยใหผ้ลประโยชน์ของ 
สาธารณะมีความส าคญัในอนัดบัตน้  
 - ความซือ่ตรงตอ่หน้าทีข่องเจา้หน้าทีย่งัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม 
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตก้ฎหมาย และตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่๑ การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

 
 การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นหรือความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยช
น์สว่นรวม (Conflic of interest : COI) 
เป็นประเด็นปญัหาทางการบรหิารภาครฐัในปจัจุบนัทีเ่ป็นบอ่เกดิของปญัหาการทุจรติ 
ประพฤตมิชิอบในระดบัทีรุ่นแรงขึน้และยงัสะทอ้นปญัหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและเ
ป็นอุปสรรคตอ่การพฒันา ประเทศ  
 ประมวลจรยิธรรมในการป้องกนัหาผลประโยชน์ทบัซอ้นในการปฏบิตัริาชการหล
ายประการ ดงั 
ปรากฏในประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ฝ่ายบรหิารพ.ศ. 2558 
ไดก้ าหนดมาตรฐานจรยิธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม สว่นที ่๑ 
มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ขอ้ ๕ ประมวลจรยิธรรมของ 
ขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ฝ่ายสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. 2558 ไดก้ าหนดมาตรฐานจรยิธรรม 
หมวด ๒ มาตรฐาน จรยิธรรม สว่นที ่๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ขอ้ ๕ 
และประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการองค์การ บรหิารสว่นต าบลประทดับุ 
ไดก้ าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของขา้ราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม สว่นที ่
๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั ขอ้ ๓  
 ส าหรบัในบทน้ีจะไดส้ะทอ้นหลกัการและแนวคดิทีเ่ป็นสากลพรอ้มขอ้เสนอแนะแ
นวทางการ 
ประยุกต์ใชเ้พือ่การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยมีสาระส าคญัเป็น ๓ 
หวัขอ้ใหญค่อื  
 ๑. การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 ๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  
 ๓. การให ้- รบัของขวญัและผลประโยชน์ การบรหิารผลประโยชน์ทบัซอ้น 
หลกัส าคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมีดงัน้ี  
  - 
ชุมชนคาดหวงัใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตังิานอยา่งเป็นธรรมโดยใหผ้ลประโยชน์สาธารณะมีคว
ามส าคญั อนัดบัตน้  
  - ความซือ่ตรงตอ่หน้าทีข่องเจา้หน้าทีย่งัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม 
(ประชาชนทุกคนเสมอภาค ภายใตก้ฎหมายและตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม)  
  - 
ถา้ไมจ่ดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งมีประสทิธภิาพเจา้หน้าทีก็่จะละเลยประโยชน์สา
ธารณะและ 
ใหค้วามส าคญักบัประโยชน์สว่นตนหรือของคนบางกลุม่แทนซึ่งจะมีผลตอ่การปฏบิตังิา
นและอาจน าไปสูก่ารประพฤต ิมชิอบในทีสุ่ด  
  - 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นไมไ่ดผ้ดิในตวัมนัเองเน่ืองจากเจา้หน้าทีก็่มีชีวติสว่นตนมีบางคร ัง้



ที ่
ผลประโยชน์สว่นตนจะมาขดัแยง้กบัการท าหน้าทีแ่ตป่ระเด็นคอืตอ้งเปิดเผยผลประโยช
น์ทบัซอ้นทีม่ี  
  - 
หน่วยงานภาครฐัตอ้งจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งโปรง่ใสและพรอ้มรบัผดิชอบ 
มฉิะนัน้จะบ ั่น ทอนความเชือ่ม ั่นของประชาชนตอ่การปฏบิตัหิน้าทีข่องหน่วยงาน  
  - ปจัจุบนัขอบเขตของผลประโยชน์ทบัซอ้นขยายมากกวา่เดมิ 
เน่ืองจากมีการรว่มมือระหวา่งภาครฐั 
และเอกชนรวมถงึระหวา่งหน่วยงานภาครฐัท าใหม้ีความสมัพนัธ์ซบัซอ้น/ซอ้นทบัมากขึ้
น  
  - 
หน่วยงานควรตระหนกัวา่ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะเกดิขึน้ในการท างานและตอ้งพฒันาว ั
ฒนธรรม องค์กรทีส่ง่เสรมิการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น 
  - 
หน่วยงานตอ้งขจดัความเขา้ใจผดิทีว่า่ผลประโยชน์ทบัซอ้นเป็นเรือ่งผดิในตวัมนัเอง 
มฉิะนัน้คนก็จะ พยายามปกปิด  
  - ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะเป็นสิง่ผดิก็ตอ่เมือ่มีอทิธพิลตอ่การท 
างานหรือการตดัสนิใจกรณีน้ีเรียกวา่มี 
การใชห้น้าทีใ่นทางมชิอบหรือแมแ้ตก่ารฉ้อราษฎร์บงัหลวง  
  - 
การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นสรา้งประโยชน์มากมายแกห่น่วยงานเน่ืองจาก  
  - ลดการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
  – สามารถแกข้อ้กลา่วหาเรือ่งความล าเอียงไดง้า่ย  
  - แสดงความยดึม ั่นในหลกัธรรมมาภบิาล  
  - 
ประชาชนเชือ่ม ั่นวา่หน่วยงานปฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่งเป็นธรรมและไมม่ีผลประโยชน์แอบแฝ
ง นิยามศพัท์และแนวคดิส าคญั 
 

ผลประโยชน์สว่นตน (private interest)  

 “ผลประโยชน์” คอืสิง่ใดๆทีม่ีผลตอ่บุคคล/กลุม่ไม ่วา่ในทางบวกหรือลบ 
“ผลประโยชน์สว่นตน” 
ไมไ่ดค้รอบคลุมเพียงผลประโยชน์ดา้นการงานหรือธุรกจิของเจา้หน้าที่ 
แตร่วมถงึคนทีต่ดิตอ่สมัพนัธ์ดว้ยเชน่เพือ่นญาตคิูแ่ขง่ศตัรูเมือ่ใดเจา้หน้าทีป่ระสงค์จะใ
หค้นเหลา่น้ีไดห้รือเสียประโยชน์ เมือ่นัน้ก็ถือวา่มีเรือ่งผลประโยชน์สว่นตนมาเกีย่วขอ้ง  
 ผลประโยชน์สว่นตนมี ๒ ประเภทคอืทีเ่กีย่วกบัเงนิ (pecuniary) 
และทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิ (non-pecuniary)  
 - ผลประโยชน์สว่นตนทีเ่กีย่วกบัเงนิไมไ่ดเ้กีย่วกบัการไดม้าซึง่เงนิทองเทา่นัน้ 
แตย่งัเกีย่วกบัการ เพิม่พูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิง่ทีม่ีอยูแ่ลว้ 
เชน่ทีด่นิหุน้ต าแหน่งในบรษิทัทีร่บังานจากหน่วยงาน 
รวมถงึการไดม้าซึง่ผลประโยชน์อืน่ๆทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นรูปตวัเงนิ 
เชน่สมัปทานสว่นลดของขวญัหรือของทีแ่สดงน ้าใจไมตรี อืน่ๆ  



 - 
ผลประโยชน์ทีไ่มเ่กีย่วกบัเงนิเกดิจากความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลครอบครวัหรือกจิกรร
มทางสงัคม วฒันธรรมอืน่ๆ 
เชน่สถาบนัการศกึษาสมาคมลทัธแินวคดิมกัอยูใ่นรูปความล าเอียง/อคต/ิเลือกทีร่กัมกัที่
ชงัและมี ขอ้สงัเกตวา่แมแ้ตค่วามเชือ่/ความคดิเห็นสว่นตวัก็จดัอยูใ่นประเภทน้ี 
•หน้าทีส่าธารณะ (public duty)  
 หน้าทีส่าธารณะของผูท้ีท่ างานใหภ้าครฐัคอืการใหค้วามส าคญั 
อนัดบัตน้แกป่ระโยชน์สาธารณะ (public interest) 
คนเหลา่น้ีไมจ่ ากดัเฉพาะเจา้หน้าทีข่องรฐัท ัง้ระดบัทอ้งถิน่และ 
ระดบัประเทศเทา่นัน้แตย่งัรวมถงึคนอืน่ๆทีท่ างานใหภ้าครฐัเช่นทีป่รกึษาอาสาสมคัร  
 - ผลประโยชน์สาธารณะ คอืประโยชน์ของชุมชนโดยรวม 
ไมใ่ชผ่ลรวมของผลประโยชน์ของปจัเจก บุคคลและไมใ่ชผ่ลประโยชน์ของกลุม่คน 
การระบุผลประโยชน์สาธารณะไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยแตใ่นเบื้องตน้เจา้หน้าทีภ่าครฐั 
สามารถใหค้วามส าคญัอนัดบัตน้แกส่ิง่น้ีโดย  
 - ท างานตามหน้าทีอ่ยา่งเต็มทีแ่ละมีประสทิธภิาพ  
 - ท างานตามหน้าทีต่ามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม  
 - ระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นทีต่นเองมีหรืออาจจะมีและจดัการอยา่งมีประสทิธภิาพ  
 – ใหค้วามส าคญัอนัดบัตน้แกผ่ลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวงัวา่เจา้หน้าที่ 
ตอ้งจ ากดัขอบเขตทีป่ระโยชน์สว่นตนจะมามีผลตอ่ความเป็นกลางในการท าหน้าที ่ 
 – หลีกเลีย่งการตดัสนิใจหรือการท าหน้าทีท่ีม่ีผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 – 
หลีกเลีย่งการกระท า/กจิกรรมสว่นตนทีอ่าจท าใหค้นเห็นวา่ไดป้ระโยชน์จากขอ้มูลภายใ
น  
 – 
หลีกเลีย่งการใชต้ าแหน่งหน้าทีห่รือทรพัยากรของหน่วยงานเพือ่ประโยชน์สว่นตน  
 - ป้องกนัขอ้ครหาวา่ไดร้บัผลประโยชน์ทีไ่มส่มควรจากการใช้อ านาจหน้าที ่
 – 
ไมใ่ชป้ระโยชน์จากต าแหน่งหรือขอ้มูลภายในทีไ่ดข้ณะอยูใ่นต าแหน่งขณะทีไ่ปหาต าแ
หน่งงานใหม ่
 

ผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of Interests)  
 องค์กรสากลคอื Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) นิยามวา่เป็นความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน 
และผลประโยชน์สาธารณะทีม่ีผลตอ่การปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีภ่าครฐัดงัน้ี 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นมี ๓ ประเภทคอื - ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิ (actual) 
มีความทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและ สาธารณะเกดิขึน้ - 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่ห็น (perceived & apparent) 
เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นทีค่นเห็นวา่มี แต ่
จรงิๆอาจไมม่ีก็ไดถ้า้จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทน้ีอยา่งขาดประสทิธภิาพ 
ก็อาจน ามาซึง่ผลเสียไมน้่อยกวา่ การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิ 



ขอ้น้ีแสดงวา่เจา้หน้าทีไ่มเ่พียงแตจ่ะตอ้งประพฤตตินอยา่งมีจรยิธรรม 
เทา่นัน้แตต่อ้งท าใหค้นอืน่ๆรบัรู ้และเห็นดว้ยวา่ไมไ่ดร้บัประโยชน์เชน่นัน้จรงิ  
 - ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่ป็นไปได(้potential) 
ผลประโยชน์สว่นตนทีม่ีในปจัจุบนัอาจจะทบัซอ้นกบั 
ผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต  
 หน้าทีท่บัซอ้น (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซอ้นกนั (competing 
interests) มี ๒ ประเภท  
 - ประเภทแรก เกดิจากการทีเ่จา้หน้าทีม่ีบทบาทหน้าทีม่ากกวา่หน่ึง เชน่ 
เป็นเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 
และเป็นคณะกรรมการดา้นระเบียบวนิยัประจ าหน่วยงานดว้ย 
ปญัหาจะเกดิเมือ่ไมส่ามารถแยกแยะบทบาทหน้าทีท่ ัง้ สองออกจากกนัได ้
อาจท าใหท้ างานไมม่ีประสทิธภิาพหรือแมก้ระท ั่งเกดิความผดิพลาดหรือผดิกฎหมาย 
ปกต ิหน่วยงานมกัมีกลไกป้องกนัปญัหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าทีต่า่งๆใหช้ดัเจน 
แตก็่ยงัมีปญัหาไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน หน่วยงานทีม่ีก าลงัคนน้อย 
หรือมีเจา้หน้าทีบ่างคนเทา่นัน้ทีส่ามารถท างานบางอยา่งทีค่นอืน่ๆท าไมไ่ด ้
คนสว่นใหญไ่ม ่
คอ่ยหว่งปญัหาน้ีกนัเพราะดเูหมือนไมม่ีเรือ่งผลประโยชน์สว่นตนมาเกีย่วขอ้ง  
 - ประเภททีส่อง เกดิจากการทีเ่จา้หน้าทีม่ีบทบาทหน้าทีม่ากกวา่หน่ึงบทบาท 
และการท าบทบาท 
หน้าทีใ่นหน่วยงานหน่ึงนัน้ท าใหไ้ดข้อ้มูลภายในบางอยา่งทีอ่าจน ามาใชเ้ป็นประโยชน์
แกก่ารท าบทบาทหน้าทีใ่หแ้กอ่ีก หน่วยงานหน่ึงได ้
ผลเสียคอืถา้น าขอ้มูลมาใชก็้อาจเกดิการประพฤตมิชิอบหรือความล าเอียง/อคตติอ่คนบา
งกลุม่ ควร 
ถือวา่หน้าทีท่บัซอ้นเป็นปญัหาผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ยเพราะวา่มีหลกัการจดัการแบบเ
ดยีวกนั นั่นคอืการตดัสนิใจท า 
หน้าทีต่อ้งเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นก็สามารถน ามาจดัการกบั
หน้าทีท่บัซอ้นได ้หลกัการ ๔ ประการส าหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 

ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ :  
 การท าเพือ่ผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าทีห่ลกัเจา้หน้าที่ 
ตอ้งตดัสนิใจและใหค้ าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย 
และนโยบายจะตอ้งท างานในขอบเขตหน้าทีพ่จิารณาความถูกผดิ ไปตามเน้ือผา้ 
ไมใ่หผ้ลประโยชน์สว่นตนมาแทรกแซงรวมถงึความเห็นหรือทศันคตสิว่นบุคคลปฏบิตัิ
ตอ่แตล่ะบุคคล อยา่งเป็นกลาง 
ไมม่ีอคตลิ าเอียงดว้ยเรือ่งศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผา่พนัธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ 
ท ัง้น้ีเจา้หน้าทีไ่ม่ เพียงปฏบิตัติามกฎหมายเทา่นัน้แตต่อ้งมีจรยิธรรมดว้ย 
 - สนบัสนุนความโปรง่ใสและพรอ้มรบัผดิ : 
การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งอาศยักระบวนการ 
แสวงหาเปิดเผยและจดัการทีโ่ปรง่ใส 
นั่นคอืเปิดโอกาสใหต้รวจสอบและมีความพรอ้มรบัผดิมีวธิีการตา่งๆเช่นจด 
ทะเบียนผลประโยชน์โยกยา้ยเจา้หน้าทีจ่ากต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น



การเปิดเผยผลประโยชน์สว่น ตนหรือความสมัพนัธ์ทีอ่าจมีผลตอ่การปฏบิตัหิน้าที ่
ถือเป็นข ัน้ตอนแรกของการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นการ ใช้ 
กระบวนการอยา่งเปิดเผยท ั่วหน้าจะท าใหเ้จา้หน้าทีร่ว่มมือและสรา้งความเชือ่ม ั่นแกป่ร
ะชาชนผูร้บับรกิารและผูม้ีสว่น ไดเ้สีย  
 - สง่เสรมิความรบัผดิชอบสว่นบุคคลและปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง : 
การแกป้ญัหาหรือจดัการ ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
จะสะทอ้นถงึความยดึหลกัคณุธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจา้หน้าทีแ่ละองค์กรกา
รจดัการตอ้งอาศยัขอ้มูลน าเขา้จากทุกระดบัในองค์กรฝ่ายบรหิารตอ้งรบัผดิชอบเรือ่งกา
รสรา้งระบบและนโยบายและ เจา้หน้าทีก็่มีความรบัผดิชอบ 
ตอ้งระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นทีต่นมีเจา้หน้าทีต่อ้งจดัการกบัเรือ่งสว่นตนเพือ่หลีกเลีย่ง 
ผลประโยชน์ทบัซอ้นมากทีสุ่ดเทา่ทีท่ าได ้และผูบ้รหิารก็ตอ้งเป็นแบบอยา่งดว้ย  
 - สรา้งวฒันธรรมองค์กร : 
ผูบ้รหิารตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มเชงินโยบายทีช่ว่ยสนบัสนุนการ 
ตดัสนิใจในเวลาทีม่ีประเด็นผลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึน้ 
และการสรา้งวฒันธรรมแหง่ความซือ่ตรงตอ่หน้าทีซ่ึง่ตอ้ง อาศยัวธิีการดงัน้ี  
 1. 
ใหข้อ้แนะน าและการฝึกอบรมเจา้หน้าทีเ่พือ่สง่เสรมิความเขา้ใจเกีย่วกบักฎเกณฑ์และก
ารปฏบิตั ิรวมถงึการใชก้ฎเกณฑ์ทีม่ีในสภาพแวดลอ้มการท างาน  
 2. สง่เสรมิใหม้ีการสือ่สารอยา่งเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลีย่น 
เพือ่ใหเ้จา้หน้าทีส่บายใจในการ 
เปิดเผยและหารือเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในทีท่ างาน  
 3. ป้องกนัไมใ่หข้อ้มูลเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่จา้หน้าทีเ่ปิดเผย 
เพือ่มใิหม้ีผูน้ าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ  
 4. 
ใหเ้จา้หน้าทีม่ีสว่นรว่มในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการผลป
ระโยชน์ทบั ซอ้น 
เพือ่ใหรู้ส้กึเป็นเจา้ของและปฏบิตัติามในเวลาเดยีวกนัก็ตอ้งสรา้งระบบโดยการพฒันาใ
นเรือ่งตอ่ไปน้ี  
 5. 
มาตรฐานในการสง่เสรมิความซือ่ตรงตอ่หน้าทีโ่ดยรวมไวใ้นขอ้ก าหนดทางจรยิธรรม  
 6. กระบวนการระบุความเสีย่งและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 7. กลไกความพรอ้มรบัผดิท ัง้ภายในและภายนอก - วธิีการจดัการ 
(รวมถงึการลงโทษ) ทีท่ าใหเ้จา้หน้าทีถ่ือวา่เป็นความรบัผดิชอบของตนเองทีจ่ะตอ้ง 
ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน แนวทางการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
  - กรอบการท างาน 
เป็นวธิีการกวา้งๆไมจ่ ากดัอยูก่บัรายละเอียดขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งสามารถ 
น าไปพฒันาเป็นรูปแบบการจดัการตามบรบิทขององค์กรและกฎหมายไดม้ี ๖ 
ข ัน้ตอนส าหรบัการพฒันาและการ ปฏบิตัติามนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 ๑) ระบุวา่มีผลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งทีม่กัเกดิขึน้ในองค์กร  
 ๒) พฒันานโยบายทีเ่หมาะสมรวมถงึกลยุทธ์การจดัการและแกไ้ขปญัหา  



 ๓) 
ใหก้ารศกึษาแกเ่จา้หน้าทีแ่ละผูบ้รหิารระดบัตา่งๆรวมถงึเผยแพรน่โยบายการจดัการผ
ลประโยชน์ ทบัซอ้นใหท้ ั่วถงึในองค์กร  
 ๔) ด าเนินการเป็นแบบอยา่ง  
 ๕) สือ่สารใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สีย ผูร้บับรกิาร ผูส้นบัสนุนองค์กร 
และชุมชนทราบถงึความมุง่ม ั่นในการ จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น  
 ๖) บงัคบัใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม ่าเสมอ  
 - รายละเอียดแตล่ะข ัน้ตอน  
  ๑) การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้น  
   - ข ัน้ตอนแรกน้ีคอื การระบุวา่ในการท างานของหน่วยงาน 
มีจุดใดบา้งทีเ่สีย่งตอ่การเกดิผลประโยชน์ 
ทบัซอ้นและผลประโยชน์ทบัซอ้นทีจ่ะเกดิขึน้ไดน้ัน้มีประเภทใดบา้ง  
   - เป้าหมายส าคญัคอื 
องค์กรตอ้งรูว้า่อะไรคอืผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่ป็นไปได ้เพือ่ป้องกนัไมใ่ห ้
เกดิผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิและทีเ่ห็น  
   - การมีสว่นรว่มของเจา้หน้าทีม่ีสว่นส าคญั 
เพราะจะท าใหร้ะบุจุดเสีย่งไดค้รอบคลุมและท าให ้
เจา้หน้าทีรู่ส้กึเป็นเจา้ของและรว่มมือกบันโยบาย 
   - ตวัอยา่งของผลประโยชน์สว่นตน เช่น 
ผลประโยชน์ทางการเงนิ/เศรษฐกจิ (เช่นหน้ี) ธุรกจิสว่นตวั/ 
ครอบครวัความสมัพนัธ์สว่นตวั (ครอบครวัชุมชนชาตพินัธุ์ศาสนาฯลฯ) 
ความสมัพนัธ์กบัองค์กรอืน่ (เอ็นจีโอสหภาพ การคา้พรรคการเมืองฯลฯ) 
การท างานเสรมิความเป็นอร/ิการแขง่ขนักบัคนอืน่/ กลุม่อืน่  
   - 
ตวัอยา่งของจุดเสีย่งเช่นการปฏสิมัพนัธ์กบัภาคเอกชนการท าสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งการตร
วจตราเพือ่ ควบคมุคุณภาพมาตรฐานของการท 
างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกจิการออกใบอนุญาตการใหบ้รกิารทีอุ่ปสงค์มากกวา่ 
อุปทาน การกระจายงบราชการ 
การปรบัการลงโทษการใหเ้งนิ/สิง่ของสนบัสนุนช่วยเหลือผูเ้ดอืดรอ้น การตดัสนิขอ้ 
พพิาท ฯลฯ ท ัง้น้ี รวมถงึงานทีส่าธารณะหรือสือ่มวลชนใหค้วามสนใจเป็นพเิศษ  
   - 
การระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ีตอ้งพจิารณานิยามและขอ้ก าหนดทางกฎหมายทีเ่กีย่วข้
อง ประกอบดว้ย  
  ๒) พฒันากลยุทธ์และตอบสนองอยา่งเหมาะสม  
   - องค์ประกอบประการหน่ึงในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นก็คอื 
ความตระหนกัของผูบ้รหิารและ เจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัวธิีการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
รวมถงึความรบัผดิชอบของแตล่ะคนดงันั้นกฎเกณฑ์เกีย่วกบัการ 
จดัการตอ้งแยกใหช้ดัระหวา่งความรบัผดิชอบขององค์กรและความรบัผดิชอบของสมา
ชกิในองค์กรและยงัตอ้งท าให ้ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีส่ามารถ  
   - รูไ้ดว้า่เมือ่ใดมีผลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึน้และในแบบใด 
(แบบเกดิขึน้จรงิแบบทีเ่ห็นหรือแบบ เป็นไปได)้  



   - 
เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทกึกลยุทธ์ตา่งๆทีใ่ชเ้พือ่การจดัการ  
   - ตดิตามประสทิธภิาพของกลยุทธ์ทีใ่ช้  
  ๓) ใหค้วามรูแ้กเ่จา้หน้าทีแ่ละหวัหน้างานระดบัสูง  
   - เพือ่ใหก้ารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมีประสทิธภิาพ 
ตอ้งมีการใหค้วามรูอ้ยา่งตอ่เน่ืองต ัง้แต ่เจา้หน้าทีใ่นองค์กร เอกชนทีม่าท าสญัญา 
อาสาสมคัรหวัหน้างานระดบัสูง และกรรมการบรหิาร การใหค้วามรูจ้ะเริม่ 
ต ัง้แตก่ารปฐมนิเทศ และมีอยา่งตอ่เน่ืองในระหวา่งท างาน 
เจา้หน้าทีทุ่กคนควรสามารถเขา้ถงึนโยบายและขอ้มูลทีจ่ะ 
ชว่ยใหพ้วกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น 
สว่นตวัผูบ้รหิารเองก็ตอ้งรูว้ธิีจดัการผลประโยชน์ทบั ซอ้น  
   - ข ัน้ตอนแรกของการใหค้วามรู ้คอื 
สรา้งความเขา้ใจวา่อะไรคอืผลประโยชน์ทบัซอ้นผลประโยชน์ 
ทบัซอ้นใดเกดิขึน้บอ่ยในองค์กร อะไรคอืจุดเสีย่งทีร่ะบุในนโยบาย 
รวมถงึความแตกตา่งของความรบัผดิชอบในการ 
ปฏบิตัติามนโยบายของผูม้ีต าแหน่งหน้าทีต่า่งกนั 
ควรใหเ้อกสารบรรยายพรอ้มตวัอยา่งทีช่ดัเจนส าหรบัการระบุและ 
จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยเน้นตรงทีเ่ป็นจุดเสีย่งมากๆ เชน่ การตดิต่อ 
การรว่มท างานกบัภาคเอกชน การ แลกเปลีย่นบุคลากรกบัภาคเอกชน 
การแปรรูปการลดข ัน้ตอนและกระจายอ านาจความสมัพนัธ์กบัเอ็นจีโอ และ 
กจิกรรมทางการเมือง เป็นตน้  
   - นอกจากการใหค้วามรูแ้ลว้ ความตืน่ตวัและเอาใจใสข่องผูบ้รหิาร 
รวมถงึกลยุทธ์การจดัการทีม่ี 
ประสทิธภิาพจะมีสว่นอยา่งส าคญัในการชว่ยใหเ้จา้หน้าทีป่ฏบิตัติาม 
การสรา้งความตืน่ตวัและความเอาใจใสจ่ะชว่ยใน 
การแสวงหาจุดเสีย่งและพฒันาวธิีการป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ตอ่ไป  
  ๔) ด าเนินการเป็นแบบอยา่ง  
   - การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นทีม่ีประสทิธภิาพ 
จ าเป็นตอ้งอาศยัความทุม่เทของผูท้ีอ่ยูใ่น ต าแหน่งระดบับรหิาร ซึง่ตอ้งแสดงภาวะผูน้ า 
สนบัสนุนนโยบายและกระบวนการอยา่งแข็งขนัสนบัสนุนใหเ้จา้หน้าที่ 
เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น และใหค้วามชว่ยเหลือแกไ้ข 
ผูบ้รหิารมีความส าคญัเน่ืองจากเจา้หน้าทีม่กัจะค านึงถงึสิง่ที ่ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจ  
   - ผูบ้รหิารตอ้ง  
   (๑) พจิารณาวา่มีขอ้มูลเพียงพอ 
ทีจ่ะช้ีวา่หน่วยงานมีปญัหาผลประโยชน์ทบัซอ้น หรือไม ่ 
   (๒) ช ั่งน ้าหนกัประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์สว่นบุคคล 
และประโยชน์สาธารณะ 
และพจิารณาวา่อะไรคอืวธิีทีด่ทีีสุ่ดในการจดัการหรือแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้น และ  
   (๓)พจิารณาปจัจยัอืน่ๆ รวมถงึระดบัและลกัษณะของ 
ต าแหน่งหน้าทีข่องเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบัซอ้น  
  ๕) สือ่สารกบัผูม้ีสว่นไดเ้สีย  



   - ประเด็นส าคญัคอื 
ภาพลกัษณ์ขององค์กรในการรบัรูข้องผูม้ีสว่นไดเ้สีย เน่ืองจากไมว่า่จะสามารถ 
จดัการกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นไดด้เีพียงใด 
ถา้ผูม้ีสว่นไดเ้สียรบัรูเ้ป็นตรงกนัขา้มผลเสียทีเ่กดิขึน้ก็เลวรา้ยไมแ่พก้นั   
 - การท างานกบัองค์กรภายนอกไมว่า่เป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกจิ 
องค์กรตอ้งระบุจุดเสีย่งของ ผลประโยชน์ทบัซอ้นกอ่น และพฒันาวธิีป้องกนั 
ไมว่า่เป็นเรือ่งขอ้มูลภายใน หรือโอกาสการใชอ้ านาจหน้าทีเ่พือ่ ผลประโยชน์ 
และตอ้งแจง้แกอ่งค์กรภายนอกใหท้ราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นและผ
ลทีต่ามมาหากไม ่ปฏบิตัติามนโยบาย เชน่ ยกเลกิสญัญา 
หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครฐัจะอาศยัจรยิธรรมธุรกจิเพือ่ 
สือ่สารเกีย่วกบัหน้าทีแ่ละความพรอ้มรบัผดิทีผู่ท้ าธุรกจิมีกบัหุน้สว่นและผูท้ าสญัญาดว้ย  
   - นอกจากน้ี ควรสือ่สารแบบสองทางกบัองค์กรภายนอก 
อาจใชว้ธิีตา่งๆ เชน่ใหม้ีสว่นรว่มในการ 
ระบุจุดเสีย่งและรว่มกนัพฒันากลไกป้องกนัแกไ้ขปญัหา 
ขอรบัฟงัความเห็นตอ่รา่งนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบั ซอ้น 
รว่มทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้นวธิีเหลา่น้ีจะ
ท าใหไ้ดน้โยบายที ่
สอดคลอ้งความคาดหวงัสาธารณะและไดร้บัความรว่มมือจากผูม้ีสว่นไดเ้สียท ัง้น้ีในการ
รว่มกนัจดัการผลประโยชน์ทบั ซอ้นกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียน้ี 
องค์กรภาครฐัตอ้งท าใหก้ารตดัสนิใจทุกข ัน้ตอนโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ 
  ๖) การบงัคบัใชแ้ละทบทวนนโยบาย  
  - 
ระบบจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งไดร้บัการทบทวนประสทิธภิาพสม ่าเสมอ 
โดยสอบถามขอ้มูล จากผูใ้ชร้ะบบ และผูม้ีสว่นไดเ้สียอืน่ๆ เพือ่ใหร้ะบบใช้ไดจ้รงิ 
และตอบสนองตอ่สภาพการท างาน รวมถงึสภาพสงัคม เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลง 
อีกท ัง้ยงัสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของและความรว่มมือนอกจากน้ียงัอาจเรียนรูจ้ากองค์กร
อืน่ๆ 
การแสวงหาการเรียนรูเ้ช่นน้ียงัเป็นการสือ่สารวา่องค์กรมีความมุง่ม ั่นในการจดัการผล
ประโยชน์ทบัซอ้นอีกดว้ย การ 
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสีย่งและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลีย่นแปลง
ตอ้งสือ่สารใหแ้กเ่จา้หน้าทีผู่ ้ปฏบิตัใิหเ้ขา้ใจ และปรบัเปลีย่นการท 
างานใหส้อดคลอ้งกนั โดยอาจพฒันาระบบสนบัสนุนเพือ่ช่วยพฒันาทกัษะและ 
การใหค้ าปรกึษาแกเ่จา้หน้าทีก่ารเปิดเผยและรายงานขอ้สงสยัเกีย่วกบัการประพฤตมิชิ
อบและการบรหิารทีบ่กพรอ่ง/ อคตขิองภาครฐั เป็นรากฐานของความถูกตอ้งเป็นธรรม 
(integrity) และการยดึม ั่น ยืนหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง  
  - ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์: 
ผูเ้ปิดเผยเป็นผูท้ีร่ายงานขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีม่ชิอบทีร่า้ยแรงของเจา้ห
น้าทีภ่าครฐั ที ่
กระท าโดยมใิชเ่พือ่ผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนบัสนุนผูเ้ปิดเผยก
ารกระท าผดิของเจา้หน้าที ่โดย 
แทนทีจ่ะยกยอ่งชมเชยเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ 



หรือพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบั วพิากษ์วจิารณ์ทางลบ 
ท าใหสู้ญเสียความกา้วหน้าในอาชีพและแมแ้ตสู่ญเสียงานหลกั (core) 
ของการปกป้องคุม้ครอง พยาน (whistlblowing) 
ใชห้ลกัแหง่ความรบัผดิชอบและการแสดงออกซึง่ความพรอ้มรบัผดิใหแ้กส่าธารณชน 
การ เปิดเผยทีเ่หมาะสม คอื 
เมือ่เกดิการท าผดิทีร่า้ยแรงหรือเป็นปญัหาความเสีย่งสาธารณะ 
การรายงานการกระท าผดิ 
ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรตอ่สาธารณชนเป็นทางเลือกทีด่ทีีสุ่ดโดยเฉพาะเมือ่ช่
องทางภายในและกระบวนการ บรหิารภายในใชก้ารไมไ่ด ้หรือขาดประสทิธภิาพ  
  - ท าไมการเปิดเผยจงึท าไดย้าก : การศกึษาวจิยัพบวา่ 
แมจ้ะมีการสนบัสนุน มีชอ่งทาง วธิีการผลกัดนัเจา้หน้าทีข่องรฐัในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระท าผดิ 
แตม่ีหลายองค์ประกอบทีท่ าใหก้ารเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเรือ่งยากส าหรบัเจา้หน้าที ่
ปญัหาส าคญัคอื การขดัแยง้กนัระหวา่งความเทีย่งตรง (Integrity) 
ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาทีม่ีตอ่สว่นรวม และกบั 
ความภกัดตีอ่เพือ่นหรือองค์กรซึง่เป็นวฒันธรรมขององค์กรภาครฐั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 



  - ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์: 
ผูเ้ปิดเผยเป็นผูท้ีร่ายงานขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีม่ชิอบทีร่า้ยแรงของเจา้ห
น้าทีภ่าครฐั ที ่
กระท าโดยมใิชเ่พือ่ผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนบัสนุนผูเ้ปิดเผยก
ารกระท าผดิของเจา้หน้าที ่โดย 
แทนทีจ่ะยกยอ่งชมเชยเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ 
หรือพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบั วพิากษ์วจิารณ์ทางลบ 
ท าใหสู้ญเสียความกา้วหน้าในอาชีพและแมแ้ตสู่ญเสียงาน หลกั (core) 
ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแหง่ความรบัผดิชอบและการ 
แสดงออกซึง่ความพรอ้มรบัผดิใหแ้กส่าธารณชน การเปิดเผยทีเ่หมาะสม คอื 
เมือ่เกดิการท าผดิทีร่า้ยแรงหรือเป็น ปญัหาความเสีย่งสาธารณะ 
การรายงานการกระท าผดิภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรตอ่สาธารณชนเป็นทางเลือ
ก ทีด่ทีีสุ่ด 
โดยเฉพาะเมือ่ชอ่งทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใชก้ารไมไ่ดห้รือขาดประ
สทิธภิาพ  
  - ท าไมการเปิดเผยจงึท าไดย้าก : การศกึษาวจิยัพบวา่ 
แมจ้ะมีการสนบัสนุนมีชอ่งทางวธิีการผลกัดนัเจา้หน้าทีข่องรฐัในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระท าผดิ 
แตม่ีหลายองค์ประกอบทีท่ าใหก้ารเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเรือ่งยากส าหรบัเจา้หน้าที ่
ปญัหาส าคญัคอื การขดัแยง้กนัระหวา่งความเทีย่งตรง (Integrity) 
ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาทีม่ีตอ่สว่นรวม และกบั 
ความภกัดตีอ่เพือ่นหรือองค์กรซึง่เป็นวฒันธรรมขององค์กรภาครฐั 
การยดึม ั่นในสิง่ถูกตอ้งและเป็นธรรม 
ความเทีย่งตรงสว่นบุคคลเป็นคา่นิยมทีเ่ป็นหลกัคณุธรรมใน มาตรฐานทางจรยิธรรม 
(Code of Conduct) 
แตใ่นทางตรงกนัขา้มความจงรกัภกัดเีป็นสญัญาทีม่ีตอ่กลุม่คนและ 
สงัคมทีใ่หค้วามส าคญัวา่ 
บุคคลจะผดิสญัญาหรือทรยศตอ่เพือ่นไมไ่ดใ้นยามจ าเป็นปจัจยัส าคญัอีกประการทีท่ าใ
ห ้บุคคลไมก่ลา้รายงานการกระท าผดิคอื 
ขอ้มูลทีเ่ปิดเผยและผูเ้ปิดเผยจะตอ้งเป็นข้อมูลทีเ่ป็นความลบัไดร้บัการปกป้อง 
แตใ่นทางปฏบิตัผิูเ้ปิดเผยขอ้มูลการกระท าผดิมกัไดร้บัการปฏบิตัใินทางตรงกนัขา้มกา
รตดัสนิใจทีจ่ะเปิดเผยควรจะ เป็นเรือ่งพื้นฐานงา่ยๆ หลกัคอืจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งโปรง่ใส 
มีการเปิดเผยการกระท าผดิพรอ้มท ัง้การปกป้องขอ้มูลที ่
รายงานใหเ้กดิความเชือ่ม ั่นและไวว้างใจได ้ 
  - ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์: 
ผูเ้ปิดเผยเป็นผูท้ีร่ายงานขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีม่ชิอบทีร่า้ยแรงของเจา้ห
น้าทีภ่าครฐั ที ่
กระท าโดยมใิชเ่พือ่ผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนบัสนุนผูเ้ปิดเผยก
ารกระท าผดิของเจา้หน้าที ่โดย 
แทนทีจ่ะยกยอ่งชมเชยเจา้หน้าทีท่ีเ่ปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง ทุจรติ 
หรือพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบั วพิากษ์วจิารณ์ทางลบ 



ท าใหสู้ญเสียความกา้วหน้าในอาชีพและแมแ้ตสู่ญเสียงานหลกั (core) 
ของการปกป้องคุม้ครอง พยาน (whistlblowing) 
ใชห้ลกัแหง่ความรบัผดิชอบและการแสดงออกซึง่ความพรอ้มรบัผดิใหแ้กส่าธารณชน 
การ เปิดเผยทีเ่หมาะสมคอืเมือ่เกดิการท 
าผดิทีร่า้ยแรงหรือเป็นปญัหาความเสีย่งสาธารณะการรายงานการกระท าผดิ 
ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรตอ่สาธารณชนเป็นทางเลือกทีด่ีทีสุ่ดโดยเฉพาะเมือ่ช่
องทางภายในและกระบวนการ บรหิารภายในใชก้ารไมไ่ดห้รือขาดประสทิธภิาพ  
  - ท าไมการเปิดเผยจงึท าไดย้าก : การศกึษาวจิยัพบวา่ 
แมจ้ะมีการสนบัสนุน มีชอ่งทาง วธิีการผลกัดนัเจา้หน้าทีข่องรฐัในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระท าผดิ 
แตม่ีหลายองค์ประกอบทีท่ าใหก้ารเปิดเผยการกระท าผดิเป็นเรือ่งยากส าหรบัเจา้หน้าที ่
 ปญัหาส าคญัคอื การขดัแยง้กนัระหวา่งความเทีย่งตรง (Integrity) 
ของบุคคลกบัพนัธะสญัญาทีม่ีตอ่สว่นรวม และกบั 
ความภกัดตีอ่เพือ่นหรือองค์กรซึง่เป็นวฒันธรรมขององค์กรภาครฐั  
  - การสง่สาสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะตอ้งขบัเคลือ่น/ผลกัดนัใหเ้จา้หน้าทีข่องรฐัเปิดเผยพฤตกิรรมทีผ่ดิจรยิธรรมแ
ละคดโกงวา่ 
เป็นสิง่ทีภ่าครฐัตอ้งการและขอ้มูลของผูเ้ปิดเผยจะตอ้งไดร้บัความเชือ่ม ั่นวา่ถูกปกปิด 
ตอ้งมีค าแนะน าแกเ่จา้หน้าทีว่า่ จะบรหิารขา่วสารขอ้มูลอยา่งไร และจะจดัการอยา่งไร 
เมือ่เผชญิกบักรณีเกีย่วกบัจรยิธรรมทีม่ีแนวโน้มจะท าใหเ้กดิ การกระท าผดิ  
  - กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผดิมาจากกรอบกฎหมาย 
มาตรฐานทางจรยิธรรมรวมท ัง้นโยบาย ขององค์กร 
ในมาตรฐานทางจรยิธรรมจะก าหนดพฤตกิรรมทีเ่ป็นมาตรฐานและขอ้แนะน าพฤตกิรร
มทีย่อมรบัใหป้ฏบิตั ิและไมย่อมรบัใหป้ฏบิตั ิ
รวมท ัง้ตอ้งมีการรายงานการกระท าทีเ่บีย่งเบนจากมาตรฐานดว้ย 
การเปิดเผยการกระท าผดิเพือ่ป้องกนัการละเมดิหลกัคุณธรรม 
ตอ้งมีกลไกการรายงานและการ ตรวจสอบทีเ่ป็นอสิระ 
การเปิดเผยการกระท าผดิภายใตก้ฎหมายตา่งๆ 
นัน้ตอ้งอธบิายไดด้ว้ยวา่จะมีการด าเนินการ อยา่งไร 
และองค์กรตอ้งแน่ใจวา่การเปิดเผยจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองพยานอยา่งเต็มที่  
  - องค์กรควรจะท าอยา่งไร : วธิีทีด่ทีีสุ่ด 
หน่วยงานตอ้งมีนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยการกระท าผดิจดัชอ่งทางอ านวย 
ความสะดวก สนบัสนุน และคุม้ครองผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิ 
รวมท ัง้คนอืน่ๆทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ 
วตัถุประสงค์ของการปกป้องผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิและการคุม้ครองพยานคอื  
  - สนบัสนุนใหบุ้คคลเปิดเผยการกระท าผดิ  
  - เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยจะไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม  
  - เพือ่ใหแ้น่ใจวา่จะตอ้งมีการปกป้องคุม้ครองพยานทีเ่หมาะสมในทุกกรณี 
ปกตกิารรายงานหรือเปิดเผยการประพฤตมิชิอบ 
จะใชก้ารรายงานตามกระบวนการทางการบรหิาร ซึง่เป็นชอ่งทางปกต ิ



โดยสามารถรายงานใหก้บักลุม่บุคคลตา่งๆ เชน่ หวัหน้า 
ผูอ้ านวยการเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ(เชน่ กลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรม) ผูบ้รหิารระดบัสูง 
คณะกรรมการจรยิธรรมหรือองค์กรจรยิธรรมภายนอก การรายงานหรือ 
เปิดเผยการประพฤตมิชิอบนัน้ ขอ้มูลทีเ่ปิดเผย ควรประกอบดว้ย  
  - การประพฤตมิชิอบในหน้าทีข่องเจา้หน้าที ่ 
  - การบรหิารทีเ่ป็นอคต ิหรือ (ลม้เหลว)  
  - การละเวน้ ละเลย เพกิเฉย เลนิเลอ่ หรือการบรกิารทีไ่มเ่หมาะสม 
ท าใหสู้ญเสียเงนิของแผน่ดนิ  
  - การกระท าทีเ่ป็นเหตใุหเ้ป็นอนัตรายตอ่อนามยัสาธารณะ ความปลอดภยั 
หรืออนัตรายตอ่ สิง่แวดลอ้ม 
สว่นกระบวนการจะแยกตา่งหากจากกระบวนการรอ้งทุกข์หรือรอ้งเรียน เช่น 
ในกรณีการขูค่กุคาม หรือการดหูมิน่เหยียดหยามกนัในทีท่ างาน 
องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ 
ประกาศใชอ้ยา่งชดัเจน ประโยชน์ของกระบวนการ คอื 
บุคคลจะทราบวา่เมือ่มีความจ าเป็นตอ้งรายงาน/เปิดเผยจะตอ้งท า อยา่งไร 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หน่วยงานจะสนบัสนุนและปกป้อง 
กลไกจะตอ้งเป็นกลไกเชงิรุกตอบสนองตอ่การเปิดเผยการ 
กระท าผดิในกรอบของหน่วยงานในทางปฏบิตั ิตวัอยา่งเชน่ 
ทุกคนจะตอ้งรบัรูโ้ดยทนัที(อยา่งเป็นสญัชาตญิาณ) วา่ 
เมือ่เกดิขอ้สงสยัวา่เกดิการคดโกง ประพฤตผิดิ 
ควรตอ้งรายงานทนัทีตอ่หวัหน้าผูบ้งัคบับญัชาหรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
และผูบ้รหิารระดบัสูง หรือคณะกรรมการจรยิธรรมขององค์กร 
การเปิดเผยการกระท าผดิเป็นสิง่ส าคญั 
และผูร้บัรายงานควรใหค้ าแนะน าผูเ้ปิดเผยถงึการตรวจสอบ 
และสิง่ทีห่น่วยงานจะสนบัสนุนและคุม้ครอง 
 เจา้หน้าทีข่องรฐัสามารถเปิดเผยการกระท าผดิใน ๔ กลุม่คอื  
  ๑) การประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีต่ามกฎหมาย ปปช.  
  ๒) การบรกิารทีผ่ดิพลาดโดยกระทบกบัผลประโยชน์ของผูอ้ืน่  
  ๓) การละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีห่รือบรหิารโดยมชิอบโดยเจา้หน้าทีข่องรฐั 
องค์กรของรฐั หรือ ผูร้บัจา้งจากรฐัเป็นผลใหง้บประมาณถูกใชสู้ญเปลา่  
  ๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลใหเ้กดิอนัตรายตอ่สุขภาพ 
ความปลอดภยักบัสาธารณะหรือ กระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
การเปิดเผยการกระท าผดิบางประเภทอาจจะไมไ่ดร้บัการคุม้ครอง เช่น 
การเปิดเผยตอ่สือ่มวลชน 
การเปิดเผยทีก่อ่ใหเ้กดิค าถามตอ่ความเป็นธรรมของรฐับาลการ 
เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการเปิดเผยเพือ่ หลีกเลีย่งการถูกลงโทษทางวนิยั  
 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะตอ้งครอบคลุม :  
  - เน้ือหาในการเปิดเผย  
  - การเปิดเผยจะท าไดท้ีไ่หน เมือ่ไร และอยา่งไร  
  - ใครบา้งทีจ่ะเป็นผูเ้ปิดเผย  
  - เปิดเผยตอ่ใคร  



  - เครือ่งมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย  
  - กลไกในการสนบัสนุนและปกป้อง  
  - กระบวนการตรวจสอบ  
  - บทบาทในการบรหิารและความรบัผดิชอบ  
 - การใหค้วามส าคญักบัการรายงานและวธิีการรายงานทีย่ืดหยุน่ 
มาตรฐานทางจรยิธรรมตอ้งก าหนดใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนเปิดเผยขอ้สงสยัเกีย่วกบัการคดโ
กงหรือการ ใหบ้รกิารทีไ่มเ่ป็นธรรมการจดัการเกีย่วกบัการรายงานควรยืดหยุน่ เช่น 
การรายงานตอ่ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าที ่ผูร้บัผดิชอบ หรือคณะกรรมการจรยิธรรม 
ทีส่ามารถไปพบปะหรือรายงานไดน้อกสถานที ่หรือรายงานตอ่องค์กรอสิระ เช่น ปปช. 
ปปท. ผูต้รวจการแผน่ดนิ  
 - การผลกัดนัใหเ้ป็นรูปธรรมในทางปฏบิตั ิ
หน่วยงานตอ้งรบัผดิชอบในทางปฏบิตัใิหก้ารเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะไดร้บัการคุ้
มครองอยา่ง เชือ่ม ั่นไดแ้ละขอ้มูลบุคคลตอ้งเก็บเป็นความลบั 
ปกตหิน่วยงานตอ้งพฒันานโยบาย/กระบวนการในการใหค้ าแนะน า 
ตอ่ผูบ้รหิารใหต้ระหนกัในความส าคญั สนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองพยาน 
และควรมีการอบรมพเิศษแกห่วัหน้าและ ผูบ้งัคบับญัชา  
 - เบื้องหลงัความส าเร็จ ประสทิธภิาพในการเปิดเผยการกระท าผดิทีด่ทีีสุ่ดคอื 
วฒันธรรมการยดึถือความถูกตอ้งขององค์กร 
องค์กรทีม่ีพฤตกิรรมจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ 
รวมท ัง้ใหค้วามส าคญักบัการป้องกนัปราบปรามการประพฤตมิ ิชอบทีช่ดัเจน 
จะท าใหเ้กดิบรรยากาศจรยิธรรมเชงิบวก 
วฒันธรรมเกดิจากการเสรมิสรา้งการเปิดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ 
การปกป้องพยานและภาวะผูน้ าตอ่ความส าคญัในการเปิดเผยการกระท าผดิของเจา้หน้า
ที ่และผลกัดนัการ เปิดเผยอยา่งแข็งแกรง่ การปกป้องสทิธขิองบุคคลใดๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยเป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากหน่วยงานจะตอ้ง 
พสิูจน์ใหไ้ดว้า่จะใหก้ารดแูลอยา่งเหมาะสม 
มีการบรหิารกระบวนการอยา่งเทา่เทียมซึง่จะท าใหเ้จา้หน้าทีเ่กดิความ 
เชือ่ม ั่นและพฒันาความรบัผดิชอบในการรายงาน  
 - ดชันีวดัความส าเร็จ พจิารณาไดจ้าก  
  – มีเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบโดยตรงหรือมีเครือขา่ยสนบัสนุน 
  - 
มีโปรแกรมเฉพาะส าหรบัการสนบัสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุม้ครอง  
  - ใหก้ารฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเ่จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบ  
  - 
การใหค้ าปรกึษาแนะน าหรือการสนบัสนุนทางจติใจ/อารมณ์แกผู่เ้ปิดเผยผลประโยชน์ 
สาธารณะ  
  - มีเครือขา่ยสนบัสนุนอยา่งไมเ่ป็นทางการผา่นการพบปะ 
สนทนากบัผูเ้ปิดเผยคนอืน่ๆ และหวัหน้าสายงาน  
 - บทบาทส าคญัของการบรหิาร  

 ผูบ้รหิารระดบัลา่งมีบทบาทส าคญัตอ่กระบวนการเปิดเผยขอ้มลูส
าธารณะ (Public Information Disclose : PID)  



  ชว่ยใหเ้กดิความตระหนกัรูข้ององค์กร 
และใหเ้ห็นวา่ไมเ่ป็นอุปสรรคในการรายงานของผูเ้ปิดเผย 
ผูอ้ านวยการจะเป็นผูไ้ดร้บัขอ้มูลและจดัการกบัการรอ้งเรียนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการตรวจ
สอบ และรบัผดิชอบโดยตรง ตอ่ผลทีจ่ะเกดิตอ่ทีมงาน 
บทบาทส าคญัทีส่ดุทีไ่ดจ้ากการวจิยั คอืการปรบัเปลีย่นทศันคตขิองขา้ราชการตอ่การ 
รายงาน สมัพนัธภาพระหวา่งเจา้หน้าที ่
หลงัจากรายงานการกระท าผดิและภาวะผูน้ าเป็นเรือ่งส าคญัมากใน 
การสรา้งบรรยากาศในทีท่ างาน 
ผูบ้รหิารจะตอ้งสามารถคาดการณ์การตอบสนองของขา้ราชการและผลทีเ่กดิขึน้จาก 
การตรวจสอบตา่งๆ 
ผูอ้ านวยการและเจา้หน้าทีต่อ้งไมค่กุคามหรือท าใหผู้เ้ปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลา
ยเป็นเหยือ่ 
เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบตอ้งปกป้องและรกัษาความเชือ่ม ั่นใหแ้กบุ่คคลทีเ่ปิดเผย 
หรือผูต้อ้งสงสยัในการเปิดเผย ใหค้วาม 
เชือ่ม ั่นวา่ขอ้มูลทีไ่ดจ้ะเป็นความลบัซึง่เป็นปจัจยัทีส่ าคญัตอ่การลดแรงตอ่ตา้น 
หากสิง่ทีเ่ปิดเผยบางสว่นหรือท ัง้หมด 
ร ั่วไหลออกไปเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งเขา้ไปจดัการโดยเร็ว 
เพือ่ลดปฏกิริยิาทางลบและป้องกนัผูต้อ่ตา้นเทา่ทีจ่ะท าได ้บทบาทอืน่ ๆ คอื  
 - ลดความเครียดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางทีเ่หมาะสมแกผู่เ้ปิดเผย  
 - ปรบักลยุทธ์การบรหิารความเสีย่งเพือ่จดัการกบัสิง่ทีจ่ะเกดิจากการเปิดเผย  
 - พฒันาโครงสรา้งผูน้ าแกลู่กน้องทีท่ างาน ขณะมีการตรวจสอบ  
 - 
ท างานอยา่งใกลช้ดิรว่มกบัเจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบหรือกลุม่งานคุม้ครองจรยิธรรมเพือ่ให้
แน่ใจวา่ ไดร้บัการสนบัสนุนและป้องกนัพยานทีด่ี  
 - ปกป้องขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปิดเผยทีเ่ป็นหลกัฐาน  
 - ใหเ้วลาและขอ้มูลทีย่อ้นกลบัตอ่ทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผูบ้รหิารจะตอ้งสามารถจดัการกบับุคคลทีต่อ่ตา้นการเปิดเผย 
และเจา้หน้าทีโ่ดยใหค้ าปรกึษาแนะน า 
ลูกน้องไมใ่หท้ าผดิและตืน่ตวัตอ่การรบัรูต้อ่การกระท าผดิ 
การคดโกงและทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้ และตรวจสอบขอ้มูล อยา่งระมดัระวงั 
ตอ้งแสดงบทบาทอยา่งยุตธิรรม เป็นกลาง 
ไมเ่ขา้ไปมีสว่นไดส้ว่นเสียและตรงไปตรงมาไมว่า่จะยาก เพียงไร 
ผูบ้รหิารตอ้งท าใหผู้เ้ปิดเผยม ั่นใจต ัง้แตแ่รกในขณะรายงานวา่จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่ง 
เป็นความลบั 
เชือ่ม ั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเ่กดิจากการเปิดเผยขอ้มูลทีไ่ดร้บัจากผูเ้ปิดเผยจ
ะตอ้งเป็น เอกสารทีส่มบูรณ์ 
หากมีการรายงานดว้ยวาจาจะตอ้งสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผูบ้รหิารจะตอ้งระงบัไมใ่
หก้าร กระท าใดๆ ของตนเขา้ไปกา้วกา่ย มีอทิธพิลตอ่การตรวจสอบ 
หรือท าใหผู้อ้ืน่รบัรูไ้ดว้า่ท าเพือ่ประโยชน์สว่นตนหรือท า ใหร้บัรูไ้ดว้า่ 
มีอทิธพิลตอ่การตรวจสอบ  



 - การพฒันาการตระหนกัรูแ้ละทกัษะการสนบัสนุน 
จดัโปรแกรมการพฒันาขา้ราชการ 
เพือ่ใหต้ระหนกัในความส าคญัและผลกัดนัใหเ้กดิทศันคตทิางบวก ตอ่การเปิดเผยขอ้มูล 
โดยอธบิายวา่ ท าไม ตอ้งเปิดเผย และ อะไร 
จะเกดิขึน้เมือ่ขา้ราชการเปิดเผยการกระท าผดิ จดั ใหม้ีการฝึกอบรม/พฒันา 
การตดัสนิใจเชิงจรยิธรรม (ethical decision making) แกข่า้ราชการ 
หรือเมือ่ขา้ราชการไดเ้ลือ่นต าแหน่งเป็นหวัหน้า/ผูบ้รหิาร 
รวมท ัง้ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมทกัษะเฉพาะในการรบัขอ้รอ้งเรียน การรายงาน 
การเปิดเผย 
และจดัการกบัการเปิดเผยขอ้มูลรวมท ัง้ทกัษะในการสนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองพยา
น  
 - เป้าหมายเพือ่การบรหิารจดัการทีด่ี (Best- practice target)  
 - 
หน่วยงานควรสรา้งกลไกในการสนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มูลมีนโยบา
ยและ กระบวนการเพือ่ลดกฎเกณฑ์ทีม่ากเกนิไป 
และสง่เสรมิใหค้นกลา้เปิดเผยและรายงานขอ้สงสยัเกีย่วกบัการบรหิารทีไ่ม่ 
เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจรติ  
 - จดักลไกสนบัสนุน (robust support) 
เพือ่ลดการรายงานและการรบัรูท้ีผ่ดิพลาดใหค้ าปรกึษาการ 
เปิดเผยพฤตกิรรมการกระท าผดิทีเ่หมาะสม และปกป้องการตอ่ตา้นทีจ่ะมีตอ่ผูเ้ปิดเผย  
 - โครงสรา้งการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
ควรเหมาะสมกบัโครงสรา้งธรรมชาต ิและขนาดขององค์กร  
 - นโยบาย โครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะ 
ตอ้งไดร้บัทราบโดยท ั่วกนั  
 - 
มีหลกัสูตรการฝึกอบรมเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะจะไดร้บัการปฏบิตัอิ
ยา่ง เหมาะสมกบัผูบ้รหิาร ผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการท ั่วไป 
เพือ่ใหป้ฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นไปอยา่งมีประสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่๓ การให ้
 - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ การให ้
 - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 
หลกัการและแนวคดิน้ีสามารถประยุกต์ใชป้ระกอบการด าเนินการตามนโยบายการใหแ้
ละรบั ของขวญัและผลประโยชน์ของขา้ราชการพลเรือนและเจา้หน้าทีภ่าครฐั 
ในประมวลจรยิธรรมขา้ราชการพลเรือน 
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการตามพระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชก
ารพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ
เรือ่งหลกัเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิหรือประโยชน์อืน่ใด 
โดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั พ.ศ.๒๕๔๓  
 - เจตนารมณ์ 
เน่ืองจากความเชือ่ถือไวว้างใจของประชาชนตอ่การปฏบิตังิานของขา้ราชการและเจา้ห
น้าทีภ่าครฐั วา่ จะตอ้งตดัสนิใจและกระท าหน้าทีโ่ดยยดึผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั 
ปราศจากผลประโยชน์สว่นบุคคล หาก 
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน์ทีท่ าใหม้ีอทิธพิลตอ่
การตดัสนิใจและการกระท า หน้าทีถ่ือวา่เป็นการประพฤตมิชิอบ ยอ่มท 
าลายความเชือ่ถือไวว้างใจของประชาชนกระทบตอ่ความถูกตอ้งชอบธรรม 
ทีอ่งค์กรภาครฐัยดึถือในการบรหิารราชการรวมท ัง้กระทบตอ่กระบวนการปกครองในร
ะบอบประชาธปิไตย  
 - อะไรคอืของขวญัและประโยชน์อืน่ใดทีใ่ชใ้นความหมายน้ี 
ของขวญัและประโยชน์อืน่ใด หมายถงึ สิง่ใดๆ หรือบรกิารใดๆ (เงนิ ทรพัย์สนิ 
สิง่ของบรกิารหรือ อืน่ๆทีม่ีมูลคา่) 
ทีข่า้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัใหแ้ละหรือไดร้บัทีน่อกเหนือจากเงนิเดอืน 
รายไดแ้ละผลประโยชน์ จากการจา้งงานในราชการปกต ิ
ของขวญัและผลประโยชน์อืน่ใด สามารถตคีา่ตรีาคาเป็นเงนิ 
หรืออาจไมส่ามารถตีคา่ตรีาคาได ้ของขวญัทีส่ามารถคดิราคาได ้(Tangible gifts) 
หมายรวมถงึสนิคา้บรโิภคความบนัเทงิการ 
ตอ้นรบัใหท้ีพ่กัการเดนิทางอุปกรณ์เครือ่งใชเ้ชน่ตวัอยา่งสินคา้บตัรของขวญัเครือ่งใชส้่
วนตวับตัรก านลับตัรลดราคา สนิคา้หรือบรกิารและเงนิเป็นตน้ 
ของขวญัและประโยชน์อืน่ใดทีค่ดิเป็นราคาไมไ่ด ้(Intangible gifts and 
benefits)หมายถงึสิง่ 
ใดๆหรือบรกิารใดๆทีไ่มส่ามารถคดิเป็นราคาทีจ่ะซ้ือขายไดอ้าทเิชน่การใหบ้รกิารสว่น
ตวัการปฏบิตัดิว้ยความชอบสว่น 
ตนการเขา้ถงึประโยชน์หรือการสญัญาวา่จะใหห้รือการสญัญาวา่จะไดร้บัประโยชน์มาก
กวา่คนอืน่ๆ รายละเอียดตอ่จากน้ีเป็นขอ้เสนอแนะในการพจิารณาเกีย่วกบัการให้-
รบัของขวญัและหรือ ผลประโยชน์อืน่ใดในทางปฏบิตั ิ 



 เราจะจดัการอยา่งไร การจะรบัของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม 
ทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจวา่จะรบัหรือไมร่บั ของขวญัและหรือผลประโยชน์คอื  
 ๑) เราควรรบัหรือไม ่ 
 ๒) เราควรรายงานการรบัหรือไม ่ 
 ๓) เราสามารถเก็บไวเ้ป็นของตนเองไดห้รือไม ่ 
๑. เราควรรบัหรือไม ่ตามหลกัการทางจรยิธรรมแมว้า่เราจะไมค่วรรบั 
แตม่ีหลายโอกาสทีเ่ราไมส่ามารถปฏเิสธไดห้รือเป็นการรบั 
ในโอกาสทีเ่หมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมหรือใหก้นัตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม อยา่งไรก็ 
ตามมีหลายโอกาสทีไ่มเ่ป็นการเหมาะสมอยา่งยิง่ทีจ่ะรบั 
 ๑) ถา้เป็นการใหเ้งนิ ทา่นจะตอ้งปฏเิสธ ไมว่า่จะเป็นโอกาสใดๆ 
การรบัเงนิสดหรือสิง่ใดๆทีส่ามารถ เปลีย่นกลบัมาเป็นเงนิ เช่น ล็อตเตอรี ่หุน้ พนัธบตัร 
เป็นการฝุาฝืนประมวลจรยิธรรมและอาจเขา้ขา่ยการรบัสนิบน 
การถูกเสนอสิง่ใดๆนอกเหนือจากเงนินัน้สิง่ทีค่วรน ามาเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจคือ  
  - ท าไมเขาจงึเสนอให ้เชน่ 
ใหแ้ทนค าขอบคณุการเสนอใหม้ีผลตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิตัติน หรือไม ่ 
  - 
ความประทบัใจของทา่นตอ่ของขวญัและหรือผลประโยชน์ทีจ่ะสง่ผลตอ่การท างานในอ
นาคต ถา้ทา่นท างานอยูใ่นกลุม่เสีย่ง ออ่นไหว 
หรืออยูใ่นขา่ยทีต่อ้งไดร้บัความไวว้างใจเป็นพเิศษเช่น งานตรวจสอบภายใน 
และงานตรวจคุณภาพตา่งๆ การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การออกใบอนุญาตหรือการอนุมตั/ิอนุญาตตา่งๆ ฯลฯ 
ทา่นจะตอ้งปฏบิตัติามนโยบายและหลกัจรยิธรรมเรือ่งน้ี มากกวา่บุคคลกลุม่อืน่  
 ๒) การรบักอ่ใหเ้กดิการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวมหรือไม ่
หากการ 
รบักอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะ 
แลว้ผลประโยชน์สว่นตน ทีไ่ดร้บักลายเป็นมีอทิธพิลตอ่การปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
หรือกอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัตอ่สาธารณชนวา่เป็นการ ประพฤตโิดยมชิอบ 
 

ไมว่า่ของขวญัและหรือผลประโยชน์นัน้จะมีคา่เพียง เล็กน้อยก็ไมค่วรรบั  
เพราะกอ่ใหเ้กดิความรูส้กึผกูพนั หรือพนัธะกบัผูใ้ห ้ 
และอาจกอ่ใหเ้กดิความเสือ่ม ศรทัธาตอ่ประชาชน 

 
 การขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม 
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการประพฤตมิชิอบ และ การทุจรติคอร์รปัช ั่น 
ในแตล่ะสว่นราชการควรก าหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชน์ของตนเอง 
โดย สว่นราชการทีอ่ยูใ่นกลุม่ปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่สีย่งตอ่การประพฤตมิชิอบ 
ควรก าหนดนโยบายดา้นน้ีอยา่งเครง่ครดั มากกวา่หน่วยงานอืน่ๆ 
หลกัการการปฏบิตังิานในภาครฐัอยูบ่นพื้นฐานทีว่า่ 
“การกระท าและการตดัสนิใจใดๆจะตอ้งกระท า ดว้ยความเป็นกลาง 
ปราศจากการมีสว่นไดส้ว่นเสียในการใหบ้รกิาร และปกป้องผลประโยชน์ 



ของสงัคมไทยโดยรวม” ดงันัน้ องค์กรหรือบุคคลใดๆ 
ไมค่วรใชข้องขวญัหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ 
ใหก้บัองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอืน่ 
ท าใหเ้กดิความส ั่นคลอนความเชือ่ถือไวว้างใจทีป่ระชา สงัคมมีตอ่ภาครฐั 
และท าใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมในสงัคมประการส าคญั 
สมาชกิท ัง้หมดในสงัคมตอ้งไดร้บัการปฏบิตั ิอยา่งเป็นธรรม 
ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย 
ขา้ราชการและเจา้หน้าทีภ่าครฐัมีพนัธะผูกพนัทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานอยา่ง 
เป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปรง่ใส 
ความพรอ้มรบัผดิชอบ และแสดงพฤตกิรรมที ่ถูกตอ้ง เทีย่งธรรม 
ตลอดเวลาทีม่ีอาชีพรบัขา้ราชการ 
 
๒. เราตอ้งรายงานหรือไม ่
การรายงานการรบัของขวญัและหรือผลประโยชน์ตดัสนิจากหลกัการตอ่ไปน้ี  
  ๑) ธรรมชาตขิองผูใ้ห:้ พจิารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศคณะกรรมการ ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ
รวมท ัง้นโยบายของหน่วยงาน เช่น 
การหา้มรบัของขวญัหรือประโยชน์จากคูส่ญัญา/องค์กรหรือบุคคลทีก่ าลงัจะมาท าการค้
า การสญัญาวา่จะให ้
 -รบักบัองค์กรหรือบุคคลทีจ่ะขอท าใบอนุญาต หรือรบัการตรวจสอบดา้นตา่งๆ 
ฯลฯ 
หน่วยงานควรก าหนดนโยบายดา้นน้ีใหเ้ครง่ครดัและมีกระบวนการทีช่ว่ยใหข้า้ราชการ
และเจา้หน้าที ่ภาครฐัสามารถจดัการเรือ่งน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 
การรายงานการรบัของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆตอ้งมีการ 
ลงทะเบียนรบัอยา่งเป็นทางการ  
  ๒) บทบาทหน้าทีข่องทา่นในองค์กร : ถา้ขา้ราชการนัน้ๆ 
ท างานในขอบขา่ยทีอ่อ่นไหวและตอ้งการ ความเชือ่ถือไวว้างใจเป็นพเิศษ 
และหรือกลุม่ทีเ่กีย่วกบัการไดป้ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ท ัง้จากระดบัองค์กร และ 
ระดบับุคคล อาทเิชน่ งานตรวจสอบ งานจดัซ้ือจดัจา้ง การใหใ้บอนุญาต/ยดึใบอนุญาต 
ฯลฯ ควรใหแ้น่ใจทีสุ่ดวา่ตวั ทา่นและองค์กรมีความเทีย่งธรรมและจะไมถู่กต ัง้ขอ้สงสยั 
แมว้า่ 
หน่วยงานของทา่นมไิดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัการหา้มรบัของขวญัหรือผลประโยชน์ใ
ดๆและมไิด ้ก าหนดใหร้ายงานการรบัของขวญัและผลประโยชน์ 
ทา่นควรด ารงความถูกตอ้งดว้ยการรายงานหรือปฏเิสธทีจ่ะรบั 
ของขวญัและหรือผลประโยชน์นัน้ๆ 
หลกัการการก าหนดวา่ของขวญัและผลประโยชน์อืน่ใดควรตอ้งรายงานหรือไม ่
ควรจะตอ้งใหอ้งค์กร เก็บรกัษาไวห้รือไม ่หรือควรตกเป็นของขา้ราชการ 
ใหเ้ทียบกบัคา่ตามราคาตลาดโดยตอ้งมีคา่น้อยกวา่๓,๐๐๐ บาท ทัง้น้ี 
ใหป้ฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาตเิรือ่งหล ั
กเกณฑ์การรบัทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อืน่ใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าทีข่องรฐั 
พ.ศ.๒๕๔๓ (ภาคผนวก๑) แนวพจิารณาในการปฏบิตั ิ



ของขวญัท ัง้หมดทีม่ีคา่ทางวฒันธรรมหรือประวตัศิาสตร์ เช่น งานศลิปะพระพุทธรูป 
เครือ่งประดบัโบราณ ฯลฯ แมจ้ะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรือ่งเล็กน้อย ของขวญันัน้ๆ 
ยอ่มเป็นทรพัย์สนิขององค์กรไมว่า่ จะมีคา่ราคาเทา่ใด 
ของขวญัหรือผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัเมือ่เทียบกบัราคาตลาด มีคา่น้อยกวา่ ๓,๐๐๐ บาท 
ไมต่อ้ง รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได ้
ของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆเมือ่เทียบกบัราคาตลาดมีคา่เกนิ ๓,๐๐๐ บาท 
ตอ้งรายงาน หน่วยงานและลงทะเบียนไว ้
ถา้ของขวญัหรือผลประโยชน์ทีม่ีคา่ทางการตลาดระหวา่ง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 
และเจา้หน้าที ่มีความจ าเป็นตอ้งรบัใหอ้งค์กรโดยหวัหน้าสว่นราชการตดัสนิวา่ 
สมควรใหข้า้ราชการหรือเจา้หน้าทีข่องรฐัคนนัน้ๆรบั ทรพัย์สนิดงักลา่วหรือไม ่
ถา้ของขวญัหรือผลประโยชน์ทีม่ีคา่ทางการตลาดมากกวา่ ๑๕,๐๐๐ บาท 
ใหส้ง่มอบเป็นทรพัย์สนิขององค์กร 
เพือ่ใชป้ระโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม 
องค์กรอาจพจิารณาอนุญาตใหข้า้ราชการหรือ 
เจา้หน้าทีข่องรฐัผูน้ ัน้เก็บรกัษาของไวเ้ป็นกรณีไป เช่น 
ของขวญัในการยา้ยหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดมิ 
ของขวญัในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวญัหรือผลประโยชน์ทีเ่
พือ่นรว่มงานใหเ้มือ่เจ็บป่วย ฯลฯ 
ถา้ในปีงบประมาณใดๆคณุคา่รวมของขวญัและหรือผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากผูใ้หค้นเดี
ยวกนักลุม่ เดยีวกนัหรือผูใ้หม้ีความสมัพนัธ์กนัหลายๆคร ัง้ 
เมือ่รวมกนัท ัง้ปีมีคา่มากกวา่ ๓,๐๐๐ บาท 
ตอ้งรายงานของขวญัหรือผลประโยชน์แตล่ะอยา่งทีไ่ดร้บั 
ถา้ในปีงบประมาณใดๆไดข้องขวญัและหรือผลประโยชน์จากผูร้บับรกิาร 
แมจ้ะตา่งคนตา่งกลุม่ เพือ่เป็นการขอบคุณในการใหบ้รกิารทีด่ ี
แตเ่มือ่รวมกนัแลว้มีคา่มากกวา่สามพนับาทตอ้งรายงานของขวญัหรือ 
ผลประโยชน์แตล่ะอยา่งนัน้ 
 
 ของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ทีไ่ดร้บัเพือ่เป็นการขอบคณุจากผูร้บับรกิาร(ประชาชนองค์กร เอกชน) 
ทีไ่ดอ้ยา่งสม ่าเสมอบอ่ยคร ัง้อาจท าใหเ้กดิขอ้สงสยัจากประชาชนวา่มีอทิธพิลบดิเบือนก่
อใหเ้กดิอคตใินการ ใหบ้รกิารของขา้ราชการหรือเจา้หน้าทีภ่าครฐั 
หรืออาจกอ่ใหเ้กดิความรูส้กึชอบและคาดหวงัวา่จะไดร้บัของขวญัและ 
หรือผลประโยชน์เมือ่มีผูม้ารบับรกิารควรปฏเิสธการรบั 
เงนิสดหรือสิง่ใดๆทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิได(้ตวัอยา่งเช่น หุน้ พนัธบตัร ล็อตเตอรี)่ 
ตอ้งปฏเิสธ ไมร่บัไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ)  
๓. เราจะเก็บรกัษาไวเ้องไดห้รือไม ่ 
  ๑) ปกตสิามารถเก็บรกัษาไวเ้องหากมีคา่ไมเ่กนิ ๓,๐๐๐ บาท  
  ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวา่ง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
สว่นราชการตอ้งพจิารณาตดัสนิวา่ 
ขา้ราชการหรือเจา้หน้าทีภ่าครฐันัน้ๆจะเก็บไวเ้องไดห้รือไม่  



  ๓) หากราคามากกวา่ ๑๕,๐๐๐ บาท 
จะตอ้งใหเ้ป็นทรพัย์สนิของสว่นราชการและสว่นราชการ 
พจิารณาตดัสนิวา่จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร  
  ๔. การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอยา่งไร 
การฝ่าฝืนนโยบายวา่ดว้ยการรบัของขวญัหรือผลประโยชน์นัน้ 
และพรอ้มฝ่าฝืนการปฏบิตัติามประมวล จรยิธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตอืน ตดัเงนิเดอืน 
จนกระท ั่งถงึไลอ่อก ขึน้กบัความรา้ยแรงของการฝุาฝืน 
นอกจากนัน้หากการรบัของขวญัหรือผลประโยชน์นัน้ๆ เขา้ขา่ยการรบัสนิบน ฉ้อฉล 
ทุจรติ และสามารถพสิูจน์ไดว้า่ 
ขา้ราชการและหรือเจา้หน้าทีภ่าครฐันัน้ๆรบัของขวญัหรือผลประโยชน์ซึง่ 
มีผลตอ่ความเป็นธรรมกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์แกผู่ใ้หโ้ดยมชิอบ 
หากถูกตดัสนิวา่ผดิจรงิผูม้ีสว่นเกีย่วขอ้ง 
ทุกคนอาจมีสว่นรว่มในการรบัโทษทางอาญาดว้ย  
 การรบัของขวญัและผลประโยชน์: กุญแจแหง่ความเสีย่ง 
การรบัของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตใุหส้าธารณชนรบัรูว้า่มีการปฏบิตัอิยา่ง
มีอคตมิี อทิธพิลตอ่การตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ กอ่ใหเ้กดิการท 
าลายความเชือ่ถือศรทัธาของประชาชนตอ่ภาครฐั และตอ่ขา้ราชการ 
กุญแจแหง่ความเสีย่ง ๒ ประการทีส่ าคญัคอื  
  ๑. ความพยายามทีจ่ะหลบเลีย่งกฎเกณฑ์ 
โดยตคีา่ราคาของขวญัและหรือผลประโยชน์น้อยกวา่ ความเป็นจรงิ 
การตคีา่ราคาต ่ากวา่ความเป็นจรงินัน้ 
บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ้ืน่ใหค้ดิวา่ของขวญัและหรือ 
ผลประโยชน์นัน้ๆมีคา่ต ่ากวา่ทีเ่ป็นจรงิ เพือ่หลีกเลีย่งการรายงาน 
การกระท าดงักลา่วนบัวา่เป็นการคดโกงและ 
หลอกลวงซึง่เขา้ขา่ยฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม  
  ๒. การเพกิเฉยมองขา้มความผดิและละเลยตอ่ผลทีเ่กดิขึน้ 
การรบัของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
อาจท าใหต้ดิเป็นนิสยัอยา่งรวดเร็วและกอ่ใหเ้กดิความ 
คาดหวงัเสมอวา่จะไดร้บัของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการท าใหเ้กดิความรูส้กึชอบหรือ อยากปฏบิตัติอ่ผูร้บับรกิาร 
หรือผูร้บังาน – รบัจา้ง - รบัเหมาฯลฯ 
ทีเ่ป็นผูใ้หข้องขวญัและหรือผลประโยชน์โดยอทิธพิล 
ของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนทีไ่ดร้บัท าใหม้ีการปฏบิตัติอบแทนเกนิกวา่มาตร
ฐานทีก่ าหนด ในสถานการณ์เช่นน้ี ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา 
และหรือผูร้บัจดัซ้ืออาจรบัรูผ้ดิพลาดและเขา้ใจวา่การ 
รบัจา้งตา่งๆไมต่อ้งท าในระดบัมาตรฐานหรือลดคุณคา่การบรกิาร 
นอกจากนัน้หากเกดิการปฏบิตัเิป็นวฒันธรรมการท 
างานขององค์กรขา้ราชการและหรือเจา้หน้าที ่ของรฐัจะมีพฤตกิรรมเคยชนิกบั 
“การรบัรางวลั” จากการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละละเวน้การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยความ 
รบัผดิชอบซึง่จดัไดว้า่เป็น การรบัสนิบนการแสวงหาเหตผุลเพือ่บดิเบือนความจรงิ 
มีแนวโน้มทีเ่ป็นไปไดม้ากทีเ่ราจะรบัของขวญัและ 



ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิง่ทีถู่กใจเรา 
บุคคลอาจสงสยัวา่การรบัของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือไดว้า่เป็น 
ความผดิแตผู่ร้บัมกัจะหาเหตผุลเขา้ขา้งตนเองดงัน้ี “ฉนัรูว้า่ไมค่วรรบัของดงักลา่ว 
แตด่ว้ยมารยาทจงึไมก่ลา้จะปฏเิสธน ้าใจ หรือหากไมร่บัจะเป็นการ 
ท าลายสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้บัองค์กรหรือกบัตนเอง” “คนอืน่ๆก็ท าเชน่น้ี 
ท าไมฉนัจะท าบา้งไมไ่ด”้ “ดซู ิฉนัอุทศิเวลานอกเวลาราชการท างาน ดงันัน้ 
มนัเป็นการยุตธิรรมทีเ่ราจะไดร้างวลัผลประโยชน์ พเิศษบา้ง” 
“เพราะฉนัเป็นคนพเิศษจรงิๆ ดงันัน้ผูบ้งัคบับญัชาจงึชมฉนั 
และเป็นเรือ่งธรรมดาทีฉ่นัมกัเป็นคน แรกเสมอทีไ่ดร้บัโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สมัมนา” 
“มนัเป็นแคต่วัอยา่งฟรีใหท้ดลองใช ้
และฉนัก็ไมค่ดิวา่หน่วยงานของฉนัจะส ั่งสนิคา้ชนิดน้ีแมว้า่ฉนัจะ ใหค้ าแนะน าก็ตาม” 
“ฉนัไมเ่ห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกีย่วกบัการใหข้องขวญั 
ดงันัน้ฉนัก็ไมไ่ดฝ่้าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ทา่นตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่เหตผุลทีท่า่นใชก้ลา่วอา้งเช่นน้ีไมส่ามารถปกป้องทา่นจากการ
ถูก ด าเนินการทางวนิยั หากการกระท าของทา่นเป็นการกระท าทีม่ชิอบ 
 
 
 

สถานการณ์ตวัอยา่ง หน่วยงานภาครฐัหน่ึง สง่นกัทรพัยากรบุคคลทีท่ 
าหน้าทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง (HR procurement)  

ใหเ้ขา้รว่มสมัมนาดา้นทรพัยากรบุคคล เจา้หน้าทีผู่น้ ัน้ไดร้บัรางวลัมูลคา่ ๗,๐๐๐ บาท  
จากการเป็นผูเ้ขา้รว่มสมัมนาทีม่ีบุคลกิเป็น personnel planner ซึ่งบรจิาคโดย  

โรงงานผลติสนิคา้ทีเ่ป็นคูค่า้กบัหน่วยงาน 
เจา้หน้าทีไ่ดเ้ก็บของรางวลันัน้ไวโ้ดยไมไ่ดร้ายงาน 

หน่วยงานเน่ืองจากคดิวา่เป็นรางวลัทีต่นชนะจากการเขา้รว่มกจิกรรมการสมัมนา 
ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถงึความหมายทีอ่าจแอบแฝงมาจากการให ้และตดัสนิใจวา่ 

จะตอ้งมีการรายงานของรางวลันัน้และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน 
โดยใหเ้หตผุลวา่การ 

ปรากฏตวัของเขาในการเขา้รว่มสมัมนาเป็นเพราะไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน 
ดงันัน้เป็น 

ความชอบธรรมของหน่วยงานทีจ่ะตดัสนิใจวา่จะจดัการอยา่งไรกบัรางวลัชิ้นน้ี 
เน่ืองจากราคาของรางวลัและบทบาทในหน้าทีม่ีความเสีย่งในเรือ่งผลประโยชน์ ใน 

ทีสุ่ดเจา้หน้าทีจ่งึถูกขอรอ้งใหส้ละรางวลัแกห่น่วยงานเพือ่ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 

โมเดลส าหรบัการตดัสนิใจ  
 ประเด็นการตดัสนิใจ เจตนารมณ์ : 
อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวญัและหรือผลประโยชน์  
 กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรทีเ่กีย่วกบัการใหข้องขวญัและหรือ 
ผลประโยชน์  
 ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยตอ่สาธารณชนเพียงใด  
 คณุคา่ : ของขวญัและหรือผลประโยชน์มีคา่ราคาเทา่ใด  



 หลกัจรยิธรรม : มีหลกัจรยิธรรมทีเ่กีย่วกบัการรบัของขวญัหรือไมแ่ละมีอะไรบา้ง  
 อตัลกัษณ์ : ผูใ้หม้ีอตัลกัษณ์เพือ่อะไร  
 เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหค้อือะไร  
  บทสรุป ความเชือ่ถอืไวว้างใจ 
และจรยิธรรมเป็นรากฐานของการบรหิารภาครฐัทีด่ ี
เมือ่ทา่นเป็นขา้ราชการและหรือเจา้หน้าที ่ภาครฐัไมว่า่จะสงักดัหน่วยงานใด 
ทา่นถูกคาดหวงัใหป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ละตดัสนิใจโดยปราศจากอคตทิา่นถูกคาดหวงั 
ไมใ่หแ้สวงหารางวลัหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
นอกเหนือจากเงนิเดือนและผลประโยชน์ทีร่ฐัจดัให ้แมว้า่ 
นโยบายของหน่วยงานหลายแหง่จะอนุญาตใหร้บัของขวญัได ้
ซึง่ถือวา่เป็นของทีร่ะลกึในโอกาสทีเ่หมาะสม แตอ่ยา่งไร 
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรบัเสมอ 
การฝ่าฝืนขอบเขตดว้ยการรบัของขวญัหรือผลประโยชน์ทีไ่มเ่หมาะสม จะน าไปสู ่
ความเสีย่งตอ่การทุจรติ และท าลายชือ่เสียงของทา่นรวมท ัง้ องค์กรของทา่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอา่นประกอบ 
 

คูม่ือดชันีวดัความโปรง่ใสหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔, 
คณะอนุกรรมการจดัท าดชันีวดัความโปรง่ใส หน่วยงานภาครฐั, 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต,ิกรุงเทพฯ,๒๕๕๕.  
 

ณฐัวฒัน์ อรย์ิธชัโภคนิ, 
สรุปรายงานผลการประเมนิดชันีวดัความโปรง่ใสหน่วยงานภาครฐั ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕, ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต,ิ กรุงเทพฯ, 
๒๕๕๖.  
 

ณฐันนัทน์ อศัวเลศิศกัดิ ์และคณะ, 
“การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในองค์กรภาครฐัทีมุ่ง่เน้นการ 
ด าเนินการในเชิงธุรกจิ”, ส 
านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต,ิ กรุงเทพฯ ,๒๕๕๓.  
 

พรศกัดิ ์ผอ่งแผว้ และคณะ, 
“องค์ความรูว้า่ดว้ยการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการไทย”, ส านกังาน 



คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในวงราชการ, 
กรุงเทพน, ๒๕๓๙.  
 

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


