
 

 

 

คูมือ 
 

การปองกัน 
ผลประโยชนทบัซอน 

 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ 

 



๑ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

บทนํา 

  การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเปนการแสวงหา
ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม  ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซง
การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาท่ีของรัฐ  จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี
สาธารณะ  ขาดความเปนอิสระ  ความเปนกลาง  และความเปนธรรม  จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของสวนรวม  และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
ท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพใหบริการ  ความเปนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคา
อ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม    
  ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม  Conflict  of  interest : COI)  เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิด             

ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ               

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ   

  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันมีผลประโยชน

ทับซอนในการปฏิบัติราชการจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวน

ตําบลตาดกลอย   โดยนําแนวคิด ทฤษฎ ีและนโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้ 
   

หลักธรรมาภิบาล  
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลกัธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล  ซ่ึงเรารูจักกัน           
ในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเปนธรรม นั้น ไมใชแนวความคิดใหมท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซ่ึงเปนหลักการ             
เพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคลี่คลายปญหา               
ขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน  

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล  
 หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบท่ีสําคัญ  6 ประการดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและ  
เปนธรรม ตลอดจนเปนท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอ
ภาคและเปนธรรม 

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อม่ันในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสราง
คานิยมท่ีดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก  ความซ่ือสัตยสุจริต  ความเสียสละ  
ความอดทนขยันหม่ันเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

3. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคการใหมี
ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเปนการสรางความไววางใจซ่ึงกันและกัน  
และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

 



๒ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

 
 
4. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมท่ีประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม
ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการ
ผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ  ผูบริหาร  พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาท่ี   
อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองใน
หนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมท่ีจะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

6. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซ่ึงจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือ
ประชาชนโดย 
 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 15 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือ

ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแส

โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกิน   โดยไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

          ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยาง
รอบคอบ 
           การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 
ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกลและไกล 
 

            เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ท้ังความรู
และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 
             เง่ือนไขความรู   ประกอบดวย  ความรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ อยางรอบดานความ
รอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา  ใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ  
  เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม  มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต 
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๔ 
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คานิยมหลัก  12  ประการ 

   การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)                   

เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย 12 ประการ 

  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

        2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 
       3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
        4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม 
        5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
        6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 
        7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 
        8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
       9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา 
       10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา  
       12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชน 
 

 ประมวลจริยธรรมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  พ.ศ. 2555 ไดกําหนดมาตรฐาน

จริยธรรม  อันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

       หมวด 2 

       มาตรฐานจริยธรรม  

               สวนท่ี 1 

    มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

      สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

  ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป              

ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

1) ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

2) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 

3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน  

    ทับซอน 

4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 

6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 

 

 



๖ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  รวมกันพัฒนา 

     ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ               

     ฉบับปจจุบัน  
  

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลตาดกลอย 
  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
โดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก 
4. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 
7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 
8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 
9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสงัคม 

ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  เปนหนวยงานท่ีรับใชและใหบริการประชาชนอยางใกลชิด 
ซ่ึงใน การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนเปนหลัก  
  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซ่ึงเปน
ปญหาท่ีทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพ่ีนองประชาชนท้ังทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชนไม
ตกถึงมือประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานให
เกิดความโปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพ่ือใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น  
โดยใหเจาหนาท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ไมยักยอก  เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ 
2. ไมเรียก  ไมรับ  ไมเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชนมิชอบ 
3. ไมใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนตนหรือพวกพอง 
4. ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส  เสมอภาค   



๗ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

5. กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
6. เปดเผยตอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอรรัปชั่น 
7. รวมปกปอง  คุมครอง  ผูตอตานคอรรัปชั่น 
8. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 

 

  ในคูมือเลมนี้  จะสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใช
เพ่ือการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน  โดยมีสาระสําคัญเปนเปน  3  บท  ไดแก 

1. บทท่ี 1  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน   

2. บทท่ี 2  การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

3. บทท่ี 3  การให – รับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 

ความหมายผลประโยชนทับซอน 

  คําวา Conflict of Interests  มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา  เชน “ผลประโยชนทับซอน”  

“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ

หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง

ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ  กลาวท้ังเปน

สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

เพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูใน

รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ   

7  ประการ  ดังนี ้

  1. หาผลประโยชนใหตนเอง  คือ  การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง  เชน  ขาราชการใชอํานาจ

หนาท่ีใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  เปนตน 

  2. รับผลประโยชน  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชน  เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ

เงินจากผูมาเสียภาษี  หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา  เปนตน 

  3. ใชอิทธิพล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีสงผลท่ีเปนคุณแก

ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

  4. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน   เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร

ราชการทํางานสวนตัว  เปนตน 

  5. ใชขอมูลลับของทางราชการ   เชน รูวาราชการจะตัดถนน  จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาว

ดักหนาไวกอน  เปนตน 

  6. รับงานนอก  ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู  เชน                            

เปนนักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน  เปนตน 

 

 



๘ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

  7. ทํางานหลังออกจากตําแหนง  คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม  โดยใช

ความรูหรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม  เชน  เอาความรูในนโยบายและแผน

ของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

 

 

บทท่ี ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึนและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ               
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓  ไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  สวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕ ประมวล
จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ 
ประมวลจริยธรรมขาราชการเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2553  สวนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยม
หลัก  ขอ ๕  และประมวลจรยิธรรมของพนักงานเทศบาลไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ หมวด 
๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๓ 

สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดท่ีเปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 

 

การบริหารผลประโยชนทับซอน 
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้ 
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี

ความสําคัญอันดับตน 
• ความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม) 
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาท่ีก็จะละเลยประโยชนสาธารณะ

และใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการ
ประพฤติมิชอบในท่ีสุด 

• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาท่ีก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งท่ี
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาท่ีแตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนท่ีมี 

• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะ
บั่นทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน 



๑๐ 
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• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากข้ึน 

• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดข้ึนในการทํางานและตองพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 

 
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคน

ก็จะพยายามปกปด 
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเม่ือมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้

เรียกวามีการใชหนาท่ีในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย 
- แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อม่ันวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง 

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ 
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม

ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ
เจาหนาท่ีแตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวยเชนเพ่ือนญาติคูแขงศัตรูเม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือ
เสียประโยชนเม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชนท่ีดินหุนตําแหนงในบริษัทท่ีรับงานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ําใจ
ไมตรีอ่ืนๆ 

- ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง
และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

•หนาท่ีสาธารณะ (public duty) – หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ัง
ระดับทองถ่ินและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอ่ืนๆท่ีทํางานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตน
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ี 

ตองจํากัดขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี 



๑๑ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน 
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

 

- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน 

- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี 

- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนงขณะท่ีไปหางานใหม 

 

•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  องคกรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี 

แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอย

กวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี

จริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนัน้จริง 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอน

กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

•หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 

interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะ

บทบาทหนาท่ีท้ังสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด

กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาได

โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ีคน

อ่ืนๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

- ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา

บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาท

หนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติ

ตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบ

เดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา

จัดการกับหนาท่ีทับซอนได 
 



๑๒ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก

เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ี

พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล

ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศ

ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย 

 

 

• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย

กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการ

ตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย

ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี ถือเปนข้ันตอนแรกของการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนาจะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความเชื่อม่ันแก

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย 

• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ

ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและองคกรการ

จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบาย

และเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมีเจาหนาท่ีตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพ่ือ

หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ีซ่ึงตอง

อาศัยวิธีการดังนี้ 

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการ

ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจใน

การเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผย เพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทาง

ท่ีผิด 

- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน

ทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

- มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

- กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 



๑๓ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองท่ี

จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของสามารถ

นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการ

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร 

๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร 

 

 

 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ันในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน 

๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ 

 

• รายละเอียดแตละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิด

ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได เพ่ือปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 

- การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให

เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ

สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน (เอ็นจี

โอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/ กลุมอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซ้ือจัดจางการตรวจตรา

เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการท่ีอุปสงค

มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การ

ตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 



๑๔ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร

และเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑ

เก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร

และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ 

- รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ

เปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆท่ีใชเพ่ือการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช 

๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง 

- เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต

เจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะ

เริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและ

ขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการ

ผลประโยชนทับซอน 

 

 

- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน

ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจน

สําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับ

ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ

กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความต่ืนตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะ

ชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูใน

ตําแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให

เจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาท่ี

มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 



๑๕ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน

หรือไม (๒)ชัง่น้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือ

วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ

ตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

๕) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย 

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวราย

ไมแพกัน 

- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือ

ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมา

หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม

ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ

ระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายท่ี

สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียท้ังนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชน

ทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถาม

ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึง

สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู

จากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชน 

 

ทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตอง

สื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน 

เพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ีการเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤต ิ               

มิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึด

ม่ัน ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 

 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ี

ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ



๑๖ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

เจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับ

ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ 

การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือ

ชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก

สําหรับเจาหนาท่ีปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี

ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 



๑๗ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ี

ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ

เจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ

การแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือ

เปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน

ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก

สําหรับเจาหนาท่ีปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี

ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนหลักคุณธรรมใน

มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาท่ีมีตอกลุมคนและ

สังคมท่ีใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําให

บุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลท่ีเปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับไดรับการ

ปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจท่ีจะ

เปดเผยควรจะเปนเรื่องพ้ืนฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมท้ังการ

ปกปองขอมูลท่ีรายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ี

ภาครัฐ ท่ีกระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ

เจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยองชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับ

ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ

การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเม่ือ

ชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

 

 

 



๑๘ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก

สําหรับเจาหนาท่ีปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี

ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

• การสงสาสนขององคกร : 

องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกง

วา เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแก

เจาหนาท่ีวาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมท่ีมี

แนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 

รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ัง

นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมท่ี

ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย 

การเปดเผยการกระทําผิดเพ่ือปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ

ตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ

อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี 

• องคกรควรจะทําอยางไร : 

วิธีท่ีดีท่ีสุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทางอํานวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืนๆท่ีจะไดรับผลกระทบ 

วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ 

- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด 

- เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

- เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 

ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหารซ่ึงเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาท่ี

ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรม

ภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควรประกอบดวย 

- การประพฤตมิิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี 

- การบริหารท่ีเปนอคติ หรือ (ลมเหลว) 

- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการท่ีไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน 

- การกระทําท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ

สิ่งแวดลอม 



๑๙ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู

คุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ

และประกาศใชอยางชัดเจน 

 

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตอง

ทําอยางไร เพ่ือใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการ

เปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปน

สัญชาติญาณ) วาเม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชา

หรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร 

การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ

ตรวจสอบและสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 

เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช. 

๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน 

๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ 

ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 

๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ

สื่อมวลชนการเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการ

เปดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 

- เนื้อหาในการเปดเผย 

- การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร 

- ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย 

- เปดเผยตอใคร 

- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 

- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 

- กระบวนการตรวจสอบ 

- บทบาทในการบริหารและความรบัผิดชอบ 

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน 

มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือ

การใหบริการท่ีไมเปนธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือ



๒๐ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงาน

ตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน 

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัต ิ

หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครอง

อยางเชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให

คําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ

แกหัวหนาและผูบังคับบัญชา 

 

 

 

 

• เบ้ืองหลังความสําเร็จ 

ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองของ

องคกร องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการ

ประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผย

ผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี 

และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง 

 การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญมากหนวยงานจะตอง

พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีเกิดความ

เชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก 

- มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน 

- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 

- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน 

สาธารณะ 

- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหนาสายงาน 

•บทบาทสําคัญของการบริหาร 

ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 

Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงาน

ของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบ และ



๒๑ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

รับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการตอการรายงาน 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมาก

ในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลท่ี

เกิดข้ึนจากการตรวจสอบตางๆ 

ผูอํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปน

เหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ

เปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผย

บางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผู

ตอตานเทาท่ีจะทําได 

บทบาทอ่ืนๆคือ 

- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย 

- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 

- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพ่ือใหแนใจวา

ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี 

 

 

- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน 

- ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ีโดยใหคําปรึกษา

แนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน และ

ตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ

ตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร 

ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง 

เปนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปดเผยขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน

เอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการ

กระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตน

หรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ

ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผยการ

กระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ 



๒๒ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

หรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ

รองเรียน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกปอง

คุมครองพยาน 

• เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหาร

ท่ีไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษา

การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย 

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง

ธรรมชาติและขนาดขององคกร 

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน 

- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓ 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 
 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ 

ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ 

และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 



๒๓ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

• เจตนารมณ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี

ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ีโดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวน

บุคคล หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

และการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอ

ความถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการ

หรืออ่ืนๆท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและ

ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 

ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ

ตอนรับใหท่ีพักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลด

ราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึง

สิ่งใดๆหรือบริการใดๆท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวย

ความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 

๑) เราควรรับหรือไม 

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

 

 
 

๑. เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการ

รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ 



๒๔ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆท่ี

สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการ

รับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต 

ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต

ตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 

๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ 

รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน 

ท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ 

ประพฤติโดยมิชอบ 

 

 

 

 
 

 

 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ 

และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง 

โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเส่ียงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง

เครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตอง

กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน 

ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ

ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ

ไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคม

ตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ี

จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ 

และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ 

ไม่วา่ของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรรับ  

เพราะก่อใหเ้กิดความรู้สึกผกูพนัหรือพนัธะกบัผูใ้ห ้                                

และอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 

 



๒๕ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

 

 
 

๒.เราตองรายงานหรือไม 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญ

หรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลท่ี

จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการและ

เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ

ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหวและ

ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับ

องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให

แนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 

หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและ

มิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ี

จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให

องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา

๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑ

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไม

วาจะมีคาราคาเทาใด 

ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง

รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 

ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน

หนวยงานและลงทะเบียนไว 



๒๖ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ

เจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของ

รัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน

ทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารง

ตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงาน

ใหเม่ือเจ็บปวยฯลฯ 

 

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกัน

กลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท 

ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตาง

กลุมเพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน

องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด

อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง

ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสิน

วาขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 

๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการฝาฝน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึง 

มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเก่ียวของ 



๒๗ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเส่ียง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ

ภาครัฐและตอขาราชการ 
 

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญคือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและ

หรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง

และหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

 

 

 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน 

การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิด

ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการทําใหเกิดความรูสึก

ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน

โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานท่ีกําหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ืออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ

รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ีและละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยความ

รับผิดชอบซ่ึงจัดไดวาเปน การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญและ

ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปน

ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปน

การทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัล

ผลประโยชนพิเศษบาง” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเปนคน

แรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 



๒๘ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวา

ฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม” 

“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ               

ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เอกสารอ่านประกอบ 
 

 

คูมือดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปรงใส   

หนวยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 
 

ณัฐวัฒน  อริยธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕, 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณัฐนันทน  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐท่ีมุงเนนการ 

ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ

,๒๕๕๓. 
 

พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ, “องคความรูวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. 

 



๒๙ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


