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คู่มือการส่งเสริมและการพัฒนาปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักการและ
แนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว 
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และผู้ท่ีสนใจศึกษาแนวทางเก่ียวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพ่ือให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง  ได้กําหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

และโครงสร้างอัตรากําลัง  อํานาจหน้าท่ี  ในการดําเนินงานไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนอยู่ดี  กินดี  มีความสุข  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ                                 

 1.  ทําให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  ปราศจากโรคติดต่อ 

 2.  ให้ประชาชนได้รับการบริการทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี ได้แก่ ระบบการคมนาคม 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  ปราศจากปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม     

 3.  ทําให้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย  

 4.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาในภาคบังคับทุกครัวเรือน  และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ  

ท่ีสูงข้ึน                 

 5.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและพัฒนาท้องถ่ินให้มากข้ึน    

 6   จัดให้มีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และทางระบายน้ําเสียของชุมชนให้ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน             

 7.  สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในตําบล      

 8.  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการ      

 9.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เป็นการพัฒนาด้านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการต่างๆ  เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่และอํานวยความสะดวกในชุมชน  โดยมีแนวทางการ

พัฒนา  3  แนวทาง  คือ          

1.1 การคมนาคม  ท้ังทางบก  ทางน้ํา        

1.2 ไฟฟ้าสาธารณะ          

1.3 การระบายน้ํา           

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ํา  เน้นการพัฒนาด้านแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและเพ่ือ

การเกษตร  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง       

2.1 แหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค  อุปโภคได้แก่ บ่อบาดาล สระ  ประปา  บ่อน้ําต้ืน  เป็นต้น   

2.2 แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร  ได้แก่  เหมืองฝาย  อ่างเก็บน้ํา  ขุดลอกคูคลอง  คลองส่งน้ํา  เป็นต้น

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นการพัฒนาเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

และรวมท้ังเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  5  แนวทาง   

1 



3.1 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม  การจัดประชุม  สัมมนาเพ่ือระดมความคิดเห็น    

3.2 การนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา       

3.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย        

3.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด        

3.5 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ได้แก่  การสงเคราะห์คนยากจน   คนพิการ   เด็ก และ

ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส           

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  เป็นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมโครงการด้านการ

ประกอบอาชีพของประชาชน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง     

4.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้      

4.2 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ         

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข   มีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง    

5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน        

5.2 การควบคุมและระงับโรคติดต่อ          

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีแนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก  เยาวชน   และประชาชน         

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีอันดีงาม  กิจการศาสนา  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน     

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการพัฒนาซ่ึงครอบคลุม

กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้เกิดความ

น่าอยู่และความยั่งยืน  โดยมีแนวทางการพัฒนา  2  แนวทาง      

7.1 การสร้างจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

7.2 การป้องกันการทําลาย  การบําบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร เป็นการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจของประชาชน

ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยมีแนวทางการพัฒนา  6  แนวทาง      

8.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมรูปประชาคม        

8.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย          

8.3 การพัฒนาบุคลากร  ท้ังพนักงานส่วนตําบล  สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้  

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน        

8.4 การพัฒนารายได้  โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้  วิธีการหารายได้  รวมท้ังระบบการจัดเก็บภาษี 



8.5 การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานท่ีปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ   

8.6 การให้บริการแก่ประชาชน   โดยจัดการให้ประชาชนท้ังในและนอกสํานักงาน  รวมท้ังการ

อํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ  รวมท้ังเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้

ประชาชนทราบ 

อํานาจหน้าที่และโครงสร้าง 

องค์การบริหารส่วนตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขจนถึงปัจจุบันมีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนตําบล  มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ  

สังคม  และวัฒนธรรม           

 มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องทําในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบล  ดังต่อไปนี้         

 (1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก      

 (2) รักษาความสะอาดของถนนทางน้ําทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ        

 (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

 (5) ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      

 (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ    

 (7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

 (8) บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน  

 (9) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร  ให้ตามความ

จําเป็นและสมควร         

 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลอาจทํากิจการในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลดังต่อไปนี้         

 (1) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร      

 (2) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน      

 (3) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา       

 (4) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

 (5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์     

 (6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน       

 (7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร      

 (8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน 

โดยกําหนดกรอบและโครงสร้าง ดังนี้ 
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อํานาจหน้าที่หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก /ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 

 สํานักปลัด   
1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป                          

-  งานสารบรรณ                               

-  งานบริหารงานบุคคล                      

-  งานเลือกตั้งและทะเบียนขอ้มูล           

-  งานตรวจสอบภายใน       

1.2 ฝ่ายนโยบายและแผน          

-  งานนโยบายและแผนงานวิชาการ        

-  งานขอ้มูลและประชาสัมพันธ ์            

-  งานงบประมาณ                          

1.3 ฝ่ายกฎหมายและคดี                     

-  งานกฎหมายและคดี                       

-  งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์        

-  งานขอ้บัญญัติและระเบียบ             

1.4 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   

- งานอํานวยการ                               

-  งานปอ้งกัน                                  

-  งานฟื้นฟู                                  

1.5 งานกิจการสภา อบต.                    

-  งานระเบยีบข้อบังคับประชุม          

สํานักปลัด  
1.6 ฝ่ายการศึกษา 
-  งานบริหารวิชาการ 
-  งานการเงินและบัญชี 
-  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรม 
1.7 ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
-  งานพัฒนาชุมชน 
-  งานสังคมสงเคราะห์ 
 
 

กองคลัง   
2.1 ฝ่ายการเงิน         

-  งานการเงิน                                              

-  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน                                  

-  งานจัดทําฎกีาเบิกจ่ายเงิน                            

-  งานเก็บรักษาเงิน                                      

2.2 ฝ่ายบัญชี                                               

-  งานการบัญชี                                            

-  งานทะเบยีนการคุมเบิกจ่ายเงิน                            

-  งานงบการเงินและงบทดลอง                         

-  งานแสดงฐานะทางการเงิน                              

2.3 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้                          

-  งานภาษอีากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า                  

-  งานพัฒนารายได้                                       

-  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ                           

-  งานทะเบยีนควบคุมและเร่งรัดรายได้                      

2.4 ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ                    

-  งานทะเบยีนทรัพย์สินและแผนที่ภาษ ี               

-  งานพัสดุ                                                     

-  งานทะเบยีนเบิกจา่ยวัสดุครุภัณฑ์ 

กองช่าง 
3.1 ฝ่ายก่อสร้าง                                     

-  งานก่อสร้างและบูรณะถนน                      

-  งานก่อสร้างสะพาน  เขื่อน  ทดน้ํา             

-  งานขอ้มูลก่อสร้าง                                 

3.2 ฝ่ายออกแบบและควบคุม  อาคาร            

-  งานประเมินราคา                                  

-  งานควบคุมการกอ่สร้างอาคาร                   

-  งานออกแบบและบริการข้อมูล                  

3.3 ฝ่ายประสานสาธารณูปโภค                    

-  งานประสานกิจการประปา                       

-  งานไฟฟา้สาธารณะ                                

-  งานระบายน้ํา                                      

3.4 ฝ่ายผังเมือง                                            

-  งานสํารวจและแผนที่                                     

-  งานวางแผนพัฒนาเมือง                               

-  งานควบคุมทางผังเมือง 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําในภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตาม
อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ใน
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้ 

1. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อํานาจหน้าท่ีเพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจหน้าท่ีทําให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน เป็นต้น 

2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกํานัลจากร้านค้า เป็นต้น 

3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าท่ีเพ่ือส่งผลท่ีเป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทํางานส่วนตัว เป็นต้น 

5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกล่าวดัก
หน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททําธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองทํางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

7. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง คือการไปทํางานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
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บทท่ี 1 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

หากไม่ยึดถือหรือถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่ม
แทน ซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนําไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มี
ชีวิตส่วนตน มีบางครั้งท่ีผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทําหน้าท่ี แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีอย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก 

หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะ    
บ่ันทอนความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์   
ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ทําให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากข้ึน หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนใน
การทํางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงาน
ต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จน
ทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เม่ือเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยท่ีเข้ามามี
อิทธิพลในการทํางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นําไปสู่การใช้อํานาจหน้าท่ี
ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหาร
เพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลําเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 
นิยามศัพท์และแนวคิดสําคัญ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน”

ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าท่ี แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น
เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เม่ือใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เม่ือนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวข้อง 

 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (nonpecuniary) 
– ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไม่ได้เก่ียวกับการได้มาซ่ึงเงินทองเท่านั้น แต่ยังเก่ียวกับการ

เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดิน หุ้น ตําแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซ่ึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืน ๆ 

– ผลประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
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หน้าท่ีสาธารณะ (public duty) หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีทํางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสําคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังระดับ
ท้องถ่ินและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีทํางานให้ภาครัฐ เช่น ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบ้ืองต้น
ข้าราชการ ตํารวจทุกคน สามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 

- ทํางานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจํากัดขอบเขตท่ี
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าท่ี 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าท่ี 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในตําแหน่ง ขณะท่ีไปหาตําแหน่งงานใหม่ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 3 ประเภท คือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี   

แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอ่ืน ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

หน้าท่ีทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) 2 ประเภท 
- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน

และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเม่ือไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถทํางานบางอย่างท่ีคน
อ่ืน ๆ ทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวข้อง 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทําบทบาท
หน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม 

ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทําหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามาจัดการกับ
หน้าท่ีทับซ้อนได้ 
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หลักการ 4 ประการสําหรับการป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลักท่ีต้อง
ตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ 
วงศ์ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตําแหน่งท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การเปิดเผย ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นข้ันตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ท่ัวหน้า จะทําให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทําได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซ่ือตรงต่อ
หน้าท่ีซ่ึงต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทํางาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทํางาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้นําไปใช้ในทางท่ีผิด 
- ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์      

ทับซ้อนเพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซ่ือตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้อง

ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- วางกรอบการทํางาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
สามารถนําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ข้ันตอน สําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร 
2) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
3) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 

8 



4) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งม่ันในการ

จัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ข้ันตอนแรกคือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับ

ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดข้ึนได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็นการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของ
และร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องประกอบด้วย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจี
โอสหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการท่ี
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เก่ียวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกใน
องค์กร และยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถรู้ได้ว่าเม่ือใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและใน
แบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ 
ท่ีใช้เพ่ือการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้ 

3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่

เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรู้จะเริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็
ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ข้ันตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจนสําหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดข้ันตอนและกระจายอํานาจ 
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 
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นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่ 
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

4) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ในตําแหน่ง

ระดับบริหาร ซ่ึงต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะ
คํานึงถึงสิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง 

(1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(2) ชั่งน้ําหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า

อะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(3) พิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

5) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวร้าย   
ไม่แพ้กัน 

การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าท่ี
เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ี
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย 

นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะ
ทําให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังนี้ในการ
ร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกข้ันตอน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอโดยสอบถาม

ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน 
รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ 
ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งม่ันในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกัน 
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
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บทท่ี 2 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณชน 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณชน 

การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง 

ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี

กระทําโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลาย 
หน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชย

เจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ
ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก ของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับ
ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยง
สาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะเม่ือช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

การเปิดเผยทําได้ยาก : 
การศึกษาพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการสืบเสาะการ

คดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทําให้การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยากสําหรับ
เจ้าหน้าท่ี 

ปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวม 
และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

การยึดม่ันในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่ม
คนและสังคมท่ีให้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจําเป็น 

ปัจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รับการ
ปฏิบัติในทางตรงกันข้าม 

การตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระทําผิดพร้อมท้ังการปกป้องข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจได้ 

การส่งสาสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงว่า

เป็นสิ่งท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อม่ันว่าถูกปกปิด ต้องมีคําแนะนําแก่
เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมี
แนวโน้มจะทําให้เกิดการกระทําผิด 

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ังนโยบาย

ขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานและข้อแนะนําพฤติกรรมท่ียอมรับ
ให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมท้ังต้องมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด้วย 
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การเปิดเผยการกระทําผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 

องค์กรควรจะทําอย่างไร : 
วิธีท่ีดีท่ีสุด หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยการกระทําผิด จัดช่องทางอํานวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืน ๆ ท่ีจะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทําผิดและการคุ้มครองพยาน คือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทําผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร

ซ่ึงเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อํานวยการ เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ (เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กร
จริยธรรมภายนอกการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลท่ีเปิดเผย ควรประกอบด้วย 

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

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม

หรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
และประกาศใช้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเม่ือมีความจําเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย จะต้องทํา
อย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระทําผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่าง
เป็นสัญชาติญาณ) ว่าเม่ือเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นสิ่งสําคัญ และผู้รับรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ 
และสิ่งท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทําผิด ได้ ดังนี้ 
1) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
2) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 
3) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง

จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
4) การกระทําของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน 

การเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการ
เปิดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 
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นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะทําได้ท่ีไหน เม่ือไร และอย่างไร 
- ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

การให้ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น : 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเก่ียวกับการคดโกง หรือการ

ให้บริการท่ีไม่เป็นธรรม การจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ี หรือ
รายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ : 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง

เชื่อม่ันได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
คําแนะนําต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรม
พิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

เบ้ืองหลังความสําเร็จ : 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กร

องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังให้ความสําคัญกับการป้องกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทําให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นําต่อความสําคัญในการเปิดเผยการกระทําผิด
ของเจ้าหน้าท่ี และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 

การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีสําคัญมาก หน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซ่ึงจะทําให้เจ้าหน้าท่ี
เกิดความเชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได้จาก : 
- มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ 
บทบาทสําคัญของการบริหาร : 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผยผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเก่ียวข้องกับผลการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเป็นเรื่องสําคัญมาก    
ในการสร้างบรรยากาศในท่ีทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ี
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่าง ๆ 
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ 
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อม่ันให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย 
ให้ความเชื่อม่ันว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งท่ีเปิดเผย
บางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและ
ป้องกันผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะทําได้ 

บทบาทอ่ืน ๆ คือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพ่ือให้แน่ใจว่า

ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
- ปกป้องข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย โดยให้คําปรึกษา

แนะนําต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทําผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจ
เกิดข้ึน และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสีย และตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยม่ันใจต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ
เชื่อม่ันในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารท่ี
สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การ
กระทําใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทําให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าทําเพ่ือประโยชน์ส่วน
ตน หรือทําให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน : 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวก

ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือข้าราชการเปิดเผยการ
กระทําผิด 

จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 
หรือเม่ือข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ในการ
รับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน 

เป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) : 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ

กระบวนการ เพ่ือลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการ
บริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาด ให้คําปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติ 
และขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 3 

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับ

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ

ว่า จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีทําให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจ และการกระทําหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทําลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต่อกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออ่ืน ๆ 

ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
- ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง         

การต้อนรับ ให้ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตร
กํานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ 
หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอ่ืน ๆ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี 3 คําถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
1. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือ

เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
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1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ี
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้า
ข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการทํางานใน

อนาคต 
ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซ้ือจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หาก
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ 
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตนเอง โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่า “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะต้อง
กระทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทํา
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม 
ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคล
ท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมี
การลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

2) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและต้องการ 
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร 
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และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรม และจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
กําหนดนโยบายเก่ียวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กําหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ 

หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร 
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
3,000.- บาท ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
 แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 

- ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000.- บาท ไม่ต้อง 
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000.- บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าท่ีมีความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ดํารงตําแหน่งเดิม 

- ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพ่ือน
ร่วมงานให้เม่ือเจ็บป่วย ฯลฯ 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า 3,000.- บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000.- บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ท่ีได้อย่างสมํ่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า
จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เม่ือมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 

 

3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณา

ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ 
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
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4. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ข้ึนกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
 

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อความ
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเส่ียง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 

กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญ คือ 
1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า

ความเป็นจริง การตีค่าราคาตํ่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าตํ่ากว่าท่ีเป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าวนับว่าเป็นการ
คดโกงและหลอกลวงซ่ึงเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดข้ึน การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์   
ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ทําให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซ้ือ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ี และละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบ ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือ
ได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืน ๆ ก็ทําเช่นนี้ ทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัลผลประโยชน์

พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคน

แรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉัน

จะให้คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เก่ียวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก

ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท่านเป็นการกระทําท่ีมิชอบ 
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แผนภาพข้ันตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แต่งต้ังคณะทํางานฯ 

คณะทํางานฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

 
คณะทํางานมีหน้าท่ี 

1. จัดทําวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ป้องกันเรื่ องผลประโยชน์ ทับซ้อน (และ
มาตรการท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติ) 
2.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจาก
ข้าราชการ  และลูกจ้าง  ประชาชนตลอดจน
ผู้เก่ียวข้อง 
3.  เสนอวิธีการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนต่อผู้บริหาร 
4.  ผลักดันวิธีการป้องกันเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนสู่ความสําเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

 

คณะทํางานฯ นํามา
แก้ไขปรับปรุง 
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ข้อพึงปฏิบัต ิ

ความซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
สาระสําคัญ    คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์ สุจริต ต่อตนเอง ประชาชน และประเทศชาติไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและ
สํานึกในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เท่ียงตรง และเท่ียงธรรม ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
 2. ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริตใจ ตรงตามเจตนารมณ์ของระเบียบกฎเกณฑ์และ
ศีลธรรมอันดีงาม 
 3. ให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนด้วยจิตไมตรี สะดวก รวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ 
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐ 
 5. พร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระทําของตน 
 6. ดูแลรักษาใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการ และพึง
ระมัดระวังเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 7. พึงปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อุทิศเวลาให้แก่ราชการ เป็นผู้ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลา
ราชการไปประกอบธุรกิจหรือทําประโยชน์ส่วนตัว 
ข้อพึงระวัง 
 1) การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน 
 2) การใช้ดุลพินิจท่ีไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเก่ียวกับหน้าท่ีราชการ 
 3) การให้บริการประชาชนด้วยความล่าช้า 
 4) การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 5) การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 6) การไม่รับผิดต่อผลการกระทําของตน 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) ท่านมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน ซ่ึงในวันนั้นมีประชาชนมาขอรับบริการ จํานวนมาก จนกระท่ัง
เวลา 16.30 น. แล้ว ประชาชนผู้รับบริการก็ยังไม่หมด 
คําแนะนํา 
ท่านควรให้บริการประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และต้องให้บริการประชาชนท่ีมา
ขอรับบริการในวันนั้นถึงแม้จะเกินเวลาราชการก็ตาม 
2) ท่านมีหน้าท่ีในการจัดซ้ืออุปกรณ์ วัสดุสํานักงาน ปรากฏว่าผู้ขายนําสินค้าท่ีมีคุณภาพตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีแจ้ง
ไว้ โดยเสนอผลตอบแทนให้ท่าน 
คําแนะนํา 
ท่านต้องยืนยันท่ีจะรับเฉพาะวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน ท่ีมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น และปฏิเสธท่ี
จะรับผลตอบแทน 
 
 
 
 

24 



การยึดม่ันและยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง 
สาระสําคัญ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงยึดม่ันในระบบคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย รวมท้ังปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก ด้วยความรู้ ความสามารถ 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
 2. ตัดสินใจและกระทําการใดๆ บนพ้ืนฐานของหลักการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ เหตุผล อันชอบธรรม 
 3. แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยยึดถือประโยชน์ของรัฐ บนพ้ืนฐานของกฎหมาย 
 4. ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทยข้อพึงระวัง 
ข้อพึงระวัง 

1) การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้อง และกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
2) การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยไม่ยึดถือประโยชน์ของรัฐ 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) ท่านมีหน้าท่ีไปตรวจสอบการปล่อยน้ําเสียของโรงงานแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าโรงงานดังกล่าวมี       
ค่าระดับน้ําเสียสูงกว่าท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ซ่ึงถือว่าโรงงานดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าท่ีของ
โรงงานจึงเสนอผลตอบแทน เพ่ือให้ท่านไปรายงานผู้บังคับบัญชาว่าโรงงานดังกล่าวปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว 
คําแนะนํา 
ปฏิเสธไม่รับผลตอบแทนใดๆ และรายงานผลการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือให้
โรงงานแห่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
สาระสําคัญ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งม่ัน 
กระตือรือร้น อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุผล สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ ความสามารถ รอบคอบ ทันเวลา เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าท่ี ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการ กระบวนการ ท่ีถูกต้อง และเป็นธรรม 
 3. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความชํานาญ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู่เสมอ 
 4. มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีม เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ข้อพึงระวัง 
 1) การขาดการพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
 2) การไม่สามารถทํางานเป็นทีมได้ 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) ท่านมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานตรวจสอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องร่วมปฏิบัติงานกับ     
นายอิทธิพล แต่เนื่องจากท่านมีปัญหาส่วนตัวกับนายอิทธิพล 
คําแนะนํา 
ท่านควรมุ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ โดยการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน 

25 



  
2) ท่านประสงค์จะไปอบรมหลักสูตรท่ี ก.พ. จัดข้ึน แต่เนื่องจากท่านมีงานเร่งด่วนธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
คําแนะนํา 
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความชํานาญ ท่านควรไปอบรม และไม่ควรให้งานเสียหาย     
โดยใช้เวลาช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือวันหยุด เพ่ือทํางานให้แล้วเสร็จ 

การไม่เลือกปฏิบัติ 
สาระสําคัญ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และปราศจากอคติ 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ีพึงกระทําอย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 
 2. ยึดม่ันในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่อบุคคลอ่ืน ด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม 
 3. ปฏิบัติงานโดยใช้หลักการและเหตุผลในมาตรฐานเดียวกัน 
 4. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียม 
 5. ไม่กระทําการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติ 
 6. รักษาความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ทุกฝ่าย 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ข้อพึงระวัง 
 1) การขาดการปฏิบัติหน้าท่ีซ่ึงต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 
 2) การขาดความสุภาพ มีน้ําใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืน 
 3) การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
 4) การไม่มีความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
 2) ท่านประสงค์จะไปอบรมหลักสูตรท่ีกรมฯจัดข้ึน แต่เนื่องจากท่านมีงานเร่งด่วน 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) ท่านมีหน้าท่ีให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มาขอรับบริการ ขณะเดียวกันมีญาติของท่านมา
ขอรับบริการด้วยเช่นกัน 
คําแนะนํา 
ท่านควรให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค ด้วยความสุภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่คํานึง
ว่าผู้รับบริการจะเป็นญาติหรือประชาชนท่ัวไป ซ่ึงจะทําให้ประชาชนผู้รับบริการมีความประทับใจ 

2) ท่านกําลังจะไปรับประทานอาหารกลางวัน ปรากฏว่ามีบุคคลมาติดต่องาน และท่านรู้มาว่าบุคคล
นั้นเดินทางมาจากต่างอําเภอ 
คําแนะนํา 
ท่านควรรีบดําเนินการรับเรื่องและดําเนินการในส่วนท่ีสามารถดําเนินการได้ไปก่อน เพ่ือบุคคลนั้นไม่ต้อง
เสียเวลา หากต้องเดินทางกลับต่างอําเภอ 

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
สาระสําคัญ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยอย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. กําหนดข้ันตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละข้ันตอนตามกรอบของกฎหมาย 
 2. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ร้องขอ ตามกรอบของ
กฎหมาย 
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 3. เก็บรวบรวม ดูแล และรักษาเอกสารไว้เพ่ือสําหรับตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส 
 4. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ีเป็นประโยชน์ ถูกต้อง ดูแลข้อมูลข่าวสารอย่าง
ระมัดระวัง สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามกรอบของกฎหมาย 
 5. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได้ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลท่ีเหมาะสมต่อ
ผู้รับบริการ 
ข้อพึงระวัง 
 1) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย 
 2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางเสียหายต่อหน่วยงาน 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) การปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของท่านมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีสามารถแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบได้ 
คําแนะนํา 
ท่านควรประกาศให้ผู้รับบริการทราบข้ันตอนในการทํางานของท่านให้ชัดเจน เพ่ือจะให้การทํางานของท่านมี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

2) ท่านมีหน้าท่ีดําเนินการจัดสอบพนักงานราชการ ปรากฏว่าเพ่ือนของท่านสมัครสอบครั้งนี้ด้วย 
และอยากรู้ว่าตนสอบได้คะแนนเท่าไร เพ่ือจะนําไปวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ 
คําแนะนํา 
แจ้งให้เพ่ือนทราบว่าสามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะเท่าท่ีให้ได้เท่านั้น มิฉะนั้นอาจเสียหายกับ ทางราชการ 

การเคารพบุคคล และองค์กร 
สาระสําคัญ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ของตนและผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน รักษาชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างของบุคคลและผู้ร่วมงาน 
 2. เคารพสิทธิความเชื่อ ค่านิยมของบุคคล และผู้ร่วมงาน 
 3. ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามและเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ปฏิบัติตนท่ีทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง 
 5. เคารพความเป็นอาวุโสด้านวัยวุฒ ิและคุณวุฒิ เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทย 
ข้อพึงระวัง 
 1) การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 2) การทําลายภาพลักษณ์ขององค์กร 
 3) การไม่เคารพความเป็นอาวุโส และไม่รักษาวัฒนธรรมไทย 
 2) ท่านมีหน้าท่ีดําเนินการจัดสอบพนักงานราชการ ปรากฏว่าเพ่ือนของท่านสมัครสอบครั้งนี้ด้วย 
และอยากรู้ว่าตนสอบได้คะแนนเท่าไร เพ่ือจะนําไปวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) ท่านมีหน้าท่ีการงานในตําแหน่งเดียวกันกับเพ่ือนร่วมงานท่ีมีอายุมากกว่า 
คําแนะนํา 
ท่านควรเคารพความเป็นอาวุโสของเพ่ือนร่วมงานคนดังกล่าว เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทยท่ีดีต่อไป 

2) มีการประชุมในหน่วยงานของท่านในเรื่องท่ีท่านไม่เห็นด้วย 
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คําแนะนํา 
ท่านควรยินดีรับฟัง เพราะความคิดเห็นหลายๆ คน ย่อมดีกว่าความคิดเห็นเพียงคนเดียว และควรนํามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป 

การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สาระสําคัญ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตําบลแม่พริก  พึงดํารงชีวิตโดยยึดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลท่ัวไป รวมถึงพึงรักษาและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
แนวทางปฏิบัติ 
 1. ยึดถือและปฏิบัติตามคําสอน ของศาสนาท่ีตนนับถือในการดําเนินชีวิต 
 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน 
 3. รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า 
ข้อพึงระวัง 
 1) ต้องไม่มีประกาศ ข้อกําหนดใดๆ ท่ีเป็นการจํากัดสิทธิและเสรีภาพการนับถือศาสนา ความเชื่อ
ทางศาสนา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของบุคคล 
 2) การไม่ดํารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด ให้เหมาะสมกับฐานะของตน 
 3) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 

1) ท่านมีหน้าท่ีจัดซ้ือกระดาษเพ่ือนํามาใช้ในสํานักงาน ขณะนี้จําเป็นต้องซ้ือกระดาษมาใช้ใน
หน่วยงานเนื่องจากกระดาษเหลือจํานวนน้อยแล้ว 
คําแนะนํา 
ท่านควรซ้ือกระดาษโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ีกําหนดไว้ และควรเลือกใช้กระดาษท่ีมี
กรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

2) กระดาษท่ีใช้ในหน่วยงานของท่าน ส่วนใหญ่ใช้เพียงหน้าเดียว เม่ือไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีเป็นความลับ 
หากพิมพ์เอกสารผิดพลาดแล้วท่านจะจัดการกับกระดาษแผ่นนั้น อย่างไร 
คําแนะนํา 
ท่านควรเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านท่ียังไม่ได้ใช้โดยใช้ทําเป็นกระดาษร่างหนังสือราชการ 
เป็นต้น 
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บทสรุป 

ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท่านเป็นข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจ โดย
ปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ท่ีรัฐ จัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซ่ึงถือว่าเป็น
ของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท่าน 
รวมท้ังองค์การของท่านเอง 
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