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ค าน า 

 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับพ่ีน้องประชาชน  และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซ่ึงด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้แก่

คนในท้องถ่ินเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหา

ที่เกิดข้ึนภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่

หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน 

ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มี

ค าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ

และหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง   แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการ

สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือ

สกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้  
 

    เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจใน

ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการ    ในการจัดท าคู่มือการ

พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลต าบลยะหริ่ง เพ่ือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

คณะกรรมการจัดท าคู่มือ  
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ความเป็นมา 
    การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป

แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์

สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป 

โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมใน

สังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่

เจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปล่ียนกับการอนุมัติ การออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปล่ียนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สิน

ของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น  

    อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มี

ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษ

ทางอาญา  

    ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศ  

    เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ

ราชการ จึงได้น านโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
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ค่านิยมหลัก 12 ประการ  

   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือ

สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ  

1. มีความรกัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 

2. ซ่ือสัตย์ เสียสละ อดทน  

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์ 

4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อม  

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

6. มีศีลธรรม รักษาความสตัย ์ 

7. เข้าใจเรยีนรู้การเปน็ประชาธิปไตย  

8. มรีะเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  

10. รู้จกัด ารงตนอยู่โดยใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

11. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพต้อ่อ านาจฝุายต่ า  

12. ค านึงถงึผลประโยชนข์องส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  

หลักธรรมาภิบาล  

   “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซ่ึงเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่

แนวความคิดใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของ

มวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซ่ึงเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถ

ประสานประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน  
 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล  

หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 6 ประการดังน้ี  

    1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง

เสมอภาคและเป็นธรรม  

   2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง

ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซ่ือสัตย์สุจริต ความ

เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น  
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   3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง

ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์การ

ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก 

ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเป็นการสร้างความ

ไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น   
  

    4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และ

ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี

ส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ 

และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือ

กันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

   5. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่

อย่างดีย่ิง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความ

บกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  

    6. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร

จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซ่ึงจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการ

หรือประชาชน 

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ

แนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง

และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  

    ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

   ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกีย่วข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ 

อย่างรอบคอบ  

   การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง

ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

   เง่ือนไข  

   การตัดสินใจและการด าเนนิกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน  

 



 4 

    เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน 

ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เช่ือมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ  

   เง่ือนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ

ซ่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  

ประมวลจริยธรรมของเทศบาลเมืองตะลุบันจึงได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ดังเช่น  

  1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร เทศบาลต าบลยะหริ่ง พ.ศ. 2552  

   ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย

จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

   1) ยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม  

   2) การมีจติส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  

   3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน ์ทับซ้อน  

   4) การยนืหยัดท าในส่ิงท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

   5) การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ  

   6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

   7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

   8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  

   9) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์การ  

   2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2552  

   ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้  

   1) ยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม  

   2) การมีจติส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  

   3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน  

   4) การยนืหยัดท าในส่ิงท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

   5) การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ  

   6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

   7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

   8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  

   9) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์การ  
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    3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองตะลุบัน พ.ศ. 2552  

   ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลเมืองตะลุบันทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก

ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการดังนี้  

   1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  

   2) ยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม  

   3) การมีจิตส านึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  

   4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน 

    5) การยนืหยัดท าในส่ิงท่ีถกูต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

   6) การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเ่ลือกปฏิบัติ  

   7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

   8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

   9) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

   10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

 

ข้อบังคับเทศบาลเมืองตะลุบันว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองตะลุบัน 

   เทศบาลเมืองตะลุบัน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การ

พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนวางมาตรฐานการ

ด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง

ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลเมือง 

ตะลุบัน 

   เทศบาลเมืองตะลุบัน จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลเมืองตะลุบัน เพ่ือเป็น

กรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซ่ึงศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ

เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้  

   ข้อ 1 ความซ่ือสัตย ์และรับผิดชอบ  

   1.1 ปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  

   1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง

ราชการ  
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   1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ  

   1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แกไ้ขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด  

   ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา  

   2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วย

ความเต็มใจ  

   2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และครบถว้น  

   ข้อ 3 การมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน  

   3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์

ต่อส่วนรวม  

   3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏบิัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเปูาหมาย  

   3.3 ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือใหบ้รรลุภารกิจของหน่วยงาน  

   3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

   ข้อ 4 การปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างเป็นธรรม  

   4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุตธิรรม  

   4.2 ไม่มีอคตใินการปฏิบัตหิน้าที ่ 

   ข้อ 5 การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

   5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง  

   5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไมฟุุ่มเฟือยเกนิฐานะของตนเอง  

   5.3 ปฏบิัติตามหลักศาสนา รู้จกัพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมขุ  

   ข้อ 6 การยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงทีถู่กต้อง  

   6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนอืผลประโยชน์ส่วนตน  

   6.2 กล้าหาญ และยืนหยดัในสิ่งที่ถกูตอ้ง  

   6.3 ปฏบิัติตนตามหลักคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อนข้าราชการ  

   ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  

   7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย  

   7.2 พร้อมรบัการตรวจสอบ และรับผดิชอบต่อผลของการตรวจสอบ  
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตะลุบัน 

   อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้

ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถ่ิน โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนี้   

   1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี

ความรับผิดชอบ  

   2. พึงปฏิบตัหิน้าที่อย่างเปดิเผย โปรง่ใส พร้อมใหต้รวจสอบ  

   3. พึงให้บรกิารด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศยัไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเปน็หลัก  

   4. พึงปฏบิัติหน้าทีโ่ดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า  

   5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมยัอยู่เสมอ  

   6. พึงมีจรรยาบรรณต่อตนเอง  

   7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

   8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน  

   9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสงัคม  

ประกาศเจตนารมณเ์ทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  

   เนื่องด้วยเทศบาลเมืองตะลุบัน เป็นหน่วยงานท่ีรบัใช้และให้บรกิารประชาชนอย่างใกล้ชิดซ่ึงใน

การด าเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้ค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก  

   เทศบาลเมืองตะลุบัน ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเป็นปัญหาที่ท าให้

เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ

ประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลเมืองตะลุบัน จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส 

เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให้

เจ้าหน้าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 

   1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพย์สินราชการ  

   2. ไม่เรียก ไม่รบั ไม่เสนอส่ิงใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ  

   3. ไมใ่ช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อประโยชนต์นหรอืพวกพ้อง  

   4. ปฏบิัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เสมอภาค  

   5. กล้ายืนหยดัในสิ่งที่ถกูตอ้ง  

   6. เปิดเผยต่อสาธารณะเม่ือพบเหตุคอร์รัปชัน่  

   7. ร่วมปกปูอง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอรร์ัปชัน่  

   8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  
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   ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการ

ประยุกต์ใช้เพ่ือการปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเป็นเป็น 3 บท ได้แก่  

   1. บทที ่1 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน  

   2. บทที ่2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

   3. บทท่ี 3 การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด  

ความหมายผลประโยชนท์ับซ้อน  

   ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ

หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าว

ทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพล ตามอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่

จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ

ทรัพย์สินมีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้  

   1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจ

หน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น  

   2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับ

เงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซ้ือแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น  

   3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็นคุณแก่

ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  

   4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์

ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น  

   5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือที่ดินในบริเวณ

ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น  

   6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนัก

บัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

   7. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้

ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผน

ของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น  

 

 

 

หลักส าคัญของการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมี

ความส าคัญในอันดับต้น 
 ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) 
 



บทท่ี ๑ 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ

การพัฒนาประเทศ  

   ประมวลจริยธรรมในการปูองกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  

ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหาร พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดมาตรฐาน

จริยธรรม หมวด 2 มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 5 ประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด 

2 มาตรฐานจริยธรรม ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 5 และประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการเทศบาลเมืองตะลุบัน ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด 2 มาตรฐาน

จริยธรรม ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ 3  

   ส าหรับในบทนี้ จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ

ประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่ คือ  

   ๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   ๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

   ๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน ์ 
 

การบริหารผลประโยชน์ทบัซ้อน  

   หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้  

   • ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความส าคัญอันดับต้น  

   • ความซ่ือตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)  

   • ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและ

อาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด  

   • ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่

ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที ่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

   • หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้น

จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

 



10  

   • ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากข้ึน  

   • หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนในการท างาน และต้องพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  

   • หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้น

คนก็จะพยายามปกปิด 

   • ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจ กรณีนี้

เรียกว่ามีการใช้หน้าท่ีในทางมิชอบ หรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง  

   • การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแกห่น่วยงาน เนื่องจาก  

   - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

   - สามารถแกข้้อกล่าวหาเรือ่งความล าเอียงได้ง่าย  

   - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล  

   - ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  

 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  

   • ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/

กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจ

ของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน

เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

   ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-

pecuniary)  

   - ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซ่ึงเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ

การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของส่ิงที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก

หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซ่ึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ

ของท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่น ๆ  

   - ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม

ทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รัก

มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

   • หน้าท่ีสาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้

ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง

ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษาอาสาสมัคร  

    • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ

ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้ โดย  
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   - ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

   - ท างานตามหน้าทีต่ามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม  

   - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

   - ให้ความส าคัญอันดับตน้แก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหนา้ที่ต้องจ ากัด

ขอบเขตทีป่ระโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที ่ 

   - หลีกเล่ียงการตัดสนิใจหรือการท าหนา้ที่ท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

   - หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเหน็ว่าได้ประโยชนจ์ากข้อมูลภายใน  

   - หลีกเล่ียงการใชต้ าแหน่งหน้าท่ีหรือทรพัยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  

   - ปูองกนัข้อครหาว่าได้รับผลประโยชนท์ี่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี  

   - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในทีไ่ด้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหา  

ต าแหน่งงานใหม่  

   • ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้  

   ผลประโยชนท์ับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ  

   - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน  

   - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี 

แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซ่ึงผลเสียไม่

น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน

อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

   - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ

ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  

   • หน้าท่ีทับซอ้น (conflict of duty) หรอืผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing  

interests) มี ๒ ประเภท  

   - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ

บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ

ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี

ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างย่ิงในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างาน

บางอย่างที่คนอ่ืน ๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน

มาเกี่ยวข้อง  
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   - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า

บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า

บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ

ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ

จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็

สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  

 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   • ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่

พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน

บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 

เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

   • สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย

กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี

วิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง

ความเช่ือมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

   • ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ

องค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้าง

ระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนม ีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการ

กับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

   • สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซ่ือตรงต่อหน้าที่ซ่ึง

ต้องอาศัยวิธีการดังนี้  

   - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ

ปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน  

   - ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจ

ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน  

   - ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้

ในทางที่ผิด  
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   - ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน

เรื่องต่อไปนี้  

   - มาตรฐานในการส่งเสริมความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจรยิธรรม  

   - กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชนท์ับซ้อน  

   - กลไกความพร้อมรบัผิดทัง้ภายในและภายนอก  

   - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่

จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   • กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับการ

พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   ๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทบัซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร  

   ๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธก์ารจัดการและแก้ไขปัญหา  

   ๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  

   ๔) ด าเนินการเปน็แบบอย่าง  

   ๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   ๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  

     • รายละเอียดแต่ละขั้นตอน  

   ๑) การระบุผลประโยชนท์ับซ้อน  

   - ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างทีเ่ส่ียงต่อการเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนได้นั้นมปีระเภทใดบ้าง  

   - เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือปูองกันไม่ให้

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น  

   - การมีส่วนรว่มของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคญั เพราะจะท าให้ระบุจุดเสีย่งได้ครอบคลุมและท า

ให้เจ้าหน้าที่รูสึ้กเปน็เจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  

   - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจีโอ 

สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอื่น  
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   - ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ

ตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ

ให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/ส่ิงของสนับสนุนช่วยเหลือ

ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

   - การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประกอบด้วย  

   ๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  

   - องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น 

กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ

สมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ  

   - รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็น หรือ

แบบเป็นไปได้)  

    - เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ  

   - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้  

   ๓) ให้ความรูแ้ก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง  

   - เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การ

ให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง

นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง

รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

   - ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่

ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเส่ียงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การ

ร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ 

ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  

   - นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การ

จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและ

ความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป  
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   ๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 

   - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน

ต าแหน่งระดับบริหาร ซ่ึงต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้

เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่

มักจะค านึงถึงส่ิงที่ผู้บริหารให้ความสนใจ  

   - ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับ

ซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณา

ว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรอืแก้ไขผลประโยชนท์ับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและ

ลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน   

    ๕) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  

   - ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดข้ึนก็

เลวร้ายไม่แพ้กัน  

   - การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของ

ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่

เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่

ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะ

อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือส่ือสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญา

ด้วย  

    - นอกจากนี้ ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมใน

การระบุจุดเส่ียงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท า

ให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้     ในการ

ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใส

และตรวจสอบได้  

   ๖) การบังคบัใช้และทบทวนนโยบาย  

   - ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอโดย

สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการ

ท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ 

นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและ   ผล

การทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการท างานให้

สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การ 
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เปิดเผยและรายงานข้อสงสยัเกี่ยวกับการประพฤตมิิชอบและการบรหิารที่บกพร่อง/อคติ ของภาครัฐ เป็น

รากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมัน่ ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  

   • ผู้เปิดเผยผลประโยชน ์:  

   ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด

ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจา้หน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤตมิิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก 

(core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความ

พร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความ

เส่ียงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดี

ที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ  

         • ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก :  

   การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก

ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ

สัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี ๒ 

การเปิดเผยผลประโยชนส์าธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชนส์าธารณะ  

   • ผู้เปิดเผยผลประโยชน ์:  

   ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด

ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าทีท่ี่เปิดเผยการประพฤตมิิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับ

ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียง

สาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ  

   • ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก :  

   การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา

ที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ  

   การยึดมั่นในส่ิงถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลัก

คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มี

ต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัย

ส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็น

ข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติ

ในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปดิเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มี

การเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกปูองข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจได้  

   • การส่งสาสน์ขององค์กร :  

   องค์กรจะต้องขับเคล่ือน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคด

โกงว่า เป็นส่ิงที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเช่ือมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีค าแนะน า

แก่เจ้าหน้าท่ีว่าจะบรหิารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี

แนวโน้มจะทาให้เกิดการกระท าผิด  
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   • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :  

   รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง

นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจรยิธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมที่

ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย  

   การเปิดเผยการกระท าผิดเพ่ือปูองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและ

การตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ

ด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่  

   • องค์กรควรจะท าอย่างไร :  

   วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิดจัดช่องทาง

อ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ  

   วัตถุประสงค์ของการปกปอูงผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ  

- สนับสนนุให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด  

- เพ่ือใหแ้นใ่จว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  

   - เพ่ือใหแ้นใ่จว่าจะต้องมกีารปกปูองคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี  

   ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหารซ่ึงเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ (เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กร

จริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย  

   - การประพฤติมิชอบในหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที ่ 

   - การบริหารท่ีเปน็อคต ิหรอื (ล้มเหลว)  

   - การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ

แผ่นดิน  

   - การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ

ส่ิงแวดล้อม  

   ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่

คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ

และประกาศใช้อย่างชัดเจน  

   ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้อง

ท าอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการ

เปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็น

สัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 
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   การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นส่ิงส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ

ตรวจสอบ และส่ิงที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ 

กลุ่ม คือ 

   ๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าทีต่ามกฎหมาย ป.ป.ช. 

   ๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 

   ๓) การละเว้นการปฏิบตัิหนา้ที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้

รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 

    ๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสขุภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือ

กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

   การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

ส่ือมวลชนการเปิดเผยทีก่่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายขอหน่วยงานหรือ

การเปิดเผยเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวนิัย 

   นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม : 

   - เนื้อหาในการเปิดเผย 

   - การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 

   - ใครบ้างท่ีจะเป็นผูเ้ปิดเผย 

   - เปิดเผยต่อใคร 

   - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 

   - กลไกในการสนบัสนุนและปกปูอง 

   - กระบวนการตรวจสอบ 

    - บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

   • การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น 

   มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการ    คดโกง

หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้

นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

   • การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

    หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ

คุ้มครองอย่างเช่ือมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/

กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 

และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
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    • เบ้ืองหลังความส าเร็จ 

    ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ

องค์กรองค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปูองกันปราบปราม

การประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ

เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิด

ของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งการปกปูองสิทธิของบุคคลใด ๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการ

เปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมากหน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหาร

กระบวนการอย่างเท่าเทียมซ่ึงจะท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

    • ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 

- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 

    - มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกปูองคุ้มครอง 

    - ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

    - การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะ 

    - มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะสนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ  และ

หัวหน้าสายงาน 

    • บทบาทส าคัญของการบริหาร 

    ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public 

Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ

รายงานของผู้เปิดเผยผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ

ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการ

ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 

    สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญ

มากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและ

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่าง ๆ 

   ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น

เหยื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ

เปิดเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากส่ิงที่

เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบ

และปูองกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะท าได้บทบาทอ่ืน ๆ คือ 

    - ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 

   - ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับส่ิงที่จะเกิดจากการเปิดเผย 

 



 21  

 

   -  พัฒนาโครงสร้างผูน้ าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 

    - ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบหรอืกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้

แน่ใจว่าไดร้ับการสนับสนนุและปูองกันพยานที่ดี 

  - ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 

   - ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้องผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคล

ที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่ โดยให้ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการ

กระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดข้ึน และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่าง

ยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร 

    ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เป็นความลับ เช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้อง

เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับ

ไม่ให้การกระท าใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

    • การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

    จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเมื่อข้าราชการเปิดเผย

การกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 

หรือเม่ือข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรม ทักษะเฉพาะ ในการรับ

ข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและ

ปกปูองคุ้มครองพยาน 

    • เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 

   - หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

    - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้

ค าปรึกษา การเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดท่ีเหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

    - โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง

ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

   - นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

    - มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



บทท่ี ๓ 

การให ้– การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 

การให้ - การรับของขวญัและผลประโยชน ์ 

     หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล

เรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

    • เจตนารมณ์  

    เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์

ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้       มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 

กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

    • อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายน้ี  

   - ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินส่ิงของ 

บริการหรืออ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน 

รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

                   - ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคา

ได้  

   - ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง 

การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตร

ก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น  

   - ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง ส่ิง

ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซ้ือขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย

ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า

คน อ่ืน ๆ  

   รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ  

   • เราจะจัดการอย่างไร  

   การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใชใ้นการตัดสนิใจว่าจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ  
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   ๑) เราควรรับหรือไม่  

   ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่  

   ๓) เราสามารถเกบ็ไว้เปน็ของตนเองได้หรือไม่ 

   1. เราควรรบัหรือไม ่ 

   ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ 

หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ

กันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  

   ๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใด ๆ ที่

สามารถเปล่ียนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้า

ข่ายการรับสินบน  

• การถูกเสนอส่ิงใด ๆ นอกเหนือจากเงนินัน้ ส่ิงที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ  

   - ท าไมเขาจึงเสนอให ้เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอใหม้ีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตัิ

ตนหรือไม ่ 

   - ความประทบัใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชนท์ี่จะส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต  

   • ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ 

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซ้ือจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/

อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  

   ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่

ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ

ประพฤติโดยมิชอบ  

 
 

 

    
 

   การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ 

และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ

ตนเอง โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบาย

ด้านน้ีอย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ  

   หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆจะต้อง

กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ของ

สังคมไทยโดยรวม”  

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับ

ผู้ให ้และอาจกอ่ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
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  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเช่ือถือ

ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดใน

สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมี

พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ

พร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

   2. เราต้องรายงานหรือไม่  

   การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนต์ัดสินจากหลกัการต่อไปน้ี  

   ๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ

ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับ

องค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ  

   หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องน้ีได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด 

ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ  

   ๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ

ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ

องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้

แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า หน่วยงานของท่านมิได้

ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญ

และผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์นั้น ๆ  

    หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรอืไม่ ควรจะต้องให้

องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 

๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง

หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ภาคผนวก 

๑)  

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ  

   • ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ

องค์กร ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  

    • ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาทไม่

ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  
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    • ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทต้องรายงาน

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  

  • ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาทและ

เจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

  • ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น

ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ

ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่

เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ 

    • ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน

เดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้อง

รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  

    • ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง

กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน

ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

   • ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน 

องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด

อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

    • เงินสดหรือส่ิงใด ๆ ที่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)ต้อง

ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ  

   3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม ่ 

   ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  

   ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา

ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่  

   ๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วน

ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  

    4. การฝ่าฝนืกฎน้ีมีโทษอย่างไร  

   การฝุาฝนืนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ข้ึนกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน 
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   นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต 

และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อ

ความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมี

ส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย    

   • การรับของขวัญและผลประโยชน:์ กญุแจแห่งความเส่ียง  

   การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของ

ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  

   กุญแจแห่งความเส่ียง ๒ ประการท่ีส าคญั คือ  

   ๑. ความพยายามที่จะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่า

ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่า

เป็นการคดโกงและหลอกลวงซ่ึงเข้าข่ายฝุาฝนืประมวลจริยธรรม  

  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดข้ึน  

  • การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด

ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิด

ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ 

    หรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติ

ตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  

   ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า

การรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  

   นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการและหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยความรับผิดชอบ ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน  

   • การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ

และผลประโยชน์ โดยเฉพาะส่ิงที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือ

ได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้  

   “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับจะเป็น

การท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  

   “คนอ่ืน ๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้”  

   “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล 

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”  

   “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมัก

เป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
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   “มันเป็นแค่ตวัอย่างฟรีให้ทดลองใช ้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ 

แม้ว่าฉันจะใหค้ าแนะน าก็ตาม”  

   “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกบัการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันกไ็ม่ได้ฝุาฝนืกฎเกณฑ์ใด ๆ”  

    ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูก

ด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ  

   สถานการณ์ตัวอย่าง  

   หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซ้ือจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้า

ร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วม

สัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้

เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม

การสัมมนา  

   ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมี

การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้า

ร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจ

ว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลช้ินนี้  

  เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด

เจ้าหน้าท่ีจึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 

โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

 ประเด็นการตัดสินใจ  

เจตนารมณ์  : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  

กฎ ระเบียบ  : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรท่ีเกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน ์ 

ความเปิดเผย  : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  

คุณค่า   : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  

หลักจริยธรรม : มีหลกัจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง  

อัตลักษณ ์: ผู้ให้มีอตัลักษณ์เพ่ืออะไร  

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร  

• บทสรุป   ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่านเป็น

ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏบิัติหน้าท่ีและตัดสินใจ 

โดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรปูแบบใด ๆนอกเหนือจาก

เงินเดือนและผลประโยชนท์ี่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซ่ึงถือ

ว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝนืขอบเขตด้วย

การรับของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของ

ท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง 



 28 
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