
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

................................................. 
 รัฐบาลก าหนดให้การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายส าคัญและถือ
เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องน าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรมดังนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบล          เขาไพร จึงได้ก าหนดให้นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป็นนโยบายส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล ทุกภารกิจต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปลอดจากทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 2. จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหาหรือรับสินบนเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของส่วนรวมหรือ
ประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอ่ืนใด 
 3. หน่วยงาน จะต้องไม่เสนอว่าจะท าให้ สัญญาว่าจะท าให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชน
หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีจุดประสงค์เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วย
หน้าที่และกฎหมาย 
 4. เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือ
ตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ค านึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับ
สินบน โดยจะไม่ด าเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
 6. การจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดการด าเนินการ
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 7. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ให้ถือปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

  ประกาศ ณ วันที่  27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 
 
 

         (ลงชื่อ)    
                             (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข)  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
ที่ 102/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 

                          .............................................    
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ะ ด าเนินการะัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเพ่ือปูองกัน
ผลปร โยชน์ทับซ้อน โดยมีสาร ส าคัญเกี่ยวกับความหมายของผลปร โยชน์ทับซ้อน แนวทางการปฎิบัติงาน
เพ่ือปูองกันผลปร โยชน์ทับซ้อน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลปร โยชน์ทับซ้อนแล ตัวอย่างเรื่องการ
ขัดกันร หว่าง 
ผลปร โยชน์ส่วนตนแล ผลปร โยชน์ส่วนรวม  ดังนั้น ะึงแต่งตั้งคณ กรรมการะัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเพ่ือ
ปูองกันผลปร โยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ปร กอบด้วย  
  ๑. นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ปร ธาน
กรรมการ  
  ๒. นางพลอยทิพย์  ไชยมณี รองปลัด อบต.     กรรมการ  
  3. นายรวยชัย  ไชยสุริย   ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  4. นางสาวอารี  วิร สุข  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ  
  5. นางรัชนี  กาญะนศรี  นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ  
 

  ให้คณ กรรมการมีหน้าที่ะัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลปร โยชน์ทับซ้อน        
การปรับปรุงชั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันแล ผลปร โยชน์ทับซ้อน แล รายงานผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาไพร ต่อไป  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   สั่ง ณ วันที่  24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63  
 
 
 

           (ลงชื่อ)  
                             (นายทรรศนฤทธิ์  ด าสุข)  
                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  
 
 

 

 



 
 

คู่มือ 
การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ต าบลเขาไพร 
อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 
 



 
 
 

ค าน า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้ าใจในสภาพและรับรู้ถึง
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรื อได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เ พ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่
เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นเพ่ือมใิห้เกิดการทุจริตได้ 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจใน
ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
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                                                  บทน า 

 
 การมีผลปร โยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุะริตคอร์รัปชั่นปร เภทหนึ่ง เพร เป็นการแสวงหาปร โยชน์
ส่วนบุคคลโดยการล เมิดต่อกฎหมาย หรือะริยธรรม ด้วยการใช้อ านาะในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลพินิะในกร บวนการตัดสินใะชองเะ้าหน้าที่ของรัฐ ะนท าให้เกิดการล ทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณ  ขาดความเป็นอิสร   ความเป็นกลาง  แล ความเป็นธรรม  ะนส่งผลกร ทบต่อปร โยชน์
สาธารณ ของส่วนรวม  แล ท าให้ผลปร โยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันแล สังคมต้องสูญเสียไป  
โดยผลปร โยชน์สูญเสียไปอาะอยู่ในรูปของผลปร โยชน์ทางการเงิน  คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมใน
สังคม  รวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ  ตลอดะนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ร ดับองค์กระนถึงร ดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การ
ที่เะ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลปร โยชน์อ่ืนใดะากผู้ปร กอบการ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การ
ออกใบอนุญาตปร กอบกิะการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการล เว้น  การยกเว้น  หรือการะัดการปร มูล
ทรัพย์สินของรัฐเพ่ือปร โยชน์ของเะ้าหน้าที่ของรัฐ  แล พวกพ้อง ฯลฯ  เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ะงใะกร ท าความผิดยังพบผู้กร ท าความผิดโดยไม่เะตนาหรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นะ านวนมากะนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุะริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา 
  ผลปร โยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตนแล ผลปร โยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นปร เด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัะะุบันที่เป็นบ่อเกิด
ของปัญหาการทุะริตปร พฤติมิชอบในร ดับที่รุนแรงขึ้นแล ยังส ท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลแล 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาปร เทศ   
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ได้ตร หนักถึงความส าคัญการมีผลปร โยชน์ทับซ้อนใน
การปฏิบัติราชการ  ะึงได้น านโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 
 

    ค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพ่ือ
สร้างสรรค์ปร เทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ปร การ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พร มหากษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสล  อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาะารย์ 
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงแล ทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมปร เพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
๗. เข้าใะเรียนรู้การเป็นปร ชาธิปไตย 
๘. มีร เบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้ะักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
๑๐. รู้ะักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิะพอเพียง 
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายแล ะิตใะ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาะฝุายต่ า 
๑๒. ค านึงถึงผลปร โยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลปร โยชน์ส่วนตน 
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             หลักธรรมาภิบาล 
 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาะเรียกได้ว่า “การบริหารกิะการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ 
แล บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้ะักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม 
นั้นไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการส สมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็น
สังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพ่ือการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองแล สังคมอย่างมีความสงบสุข
สามารถปร สานปร โยชน์แล คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีแล พัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 
 

             หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ  ๖ ประการดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ร เบียบข้อบังคับแล กติกาต่างๆ ให้ทันสมัย

แล เป็นธรรม ตลอดะนเป็นที่ยอมรับของสังคมแล สมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใะแล ถือปฏิบัติร่วมกัน
อย่างเสมอภาคแล เป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือแล เชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุะริต ความ
เสียสล  ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีร เบียบวินัย เป็นต้น 

๓.หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาแล สามารถตรวะสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงร บบแล กลไกการท างานขององค์กร
ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ปร ชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ส ดวก
ตลอดะนมีร บบหรือกร บวนการตรวะสอบแล ปร เมินผลที่มีปร สิทธิภาพ ซึ่งะ เป็นการสร้างความ
ไว้วางใะซึ่งกันแล กัน แล ช่วยให้การท างานของภาครัฐแล ภาคเอกชนปลอดะากการทุะริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ปร ชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ แล 
ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใะส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ปร ชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี
ส่วนร่วมได้แก่ การแะ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณ  การปร ชาพิะารณ์ การแสดงปร ชามติหรืออ่ืนๆ 
แล ขะัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิะเอกชน ซึ่งะ ช่วยให้เกิดความสามัคคีแล ความร่วมมือ
กันร หว่างภาครัฐแล ภาคธุรกิะเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานแล ลูกะ้างต้องตั้งใะปฏิบัติภารกิะตามหน้าที่
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความส ดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ แล พร้อมที่ะ ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงท ี

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตร หนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างะ ากัด ดังนั้นในการ
บริหาระัดการะ าเป็นะ ต้องยึดหลักความปร หยัดแล ความคุ้มค่า ซึ่งะ าเป็นะ ต้องตั้งะุดมุ่งหมายไปที่
ผู้รับบริการหรือปร ชาชนด้วย 
    หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พร บาทสมเด็ะพร เะ้าอยู่หัวทรงมีพร ราชด ารัส
ชี้แน แนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง
เศรษฐกิะ แล เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น แล สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง
แล ยั่งยืนภายใต้กร แสโลกาภิวัตน์ แล ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ      

ความพอประมาณ  หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปแล ไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองแล ผู้อ่ืน เช่น การผลิตแล การบริโภคท่ีอยู่ในร ดับพอปร มาณ 
           ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใะเกี่ยวกับร ดับของความพอเพียงนั้น ะ ต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผลโดยพิะารณาะากปัะะัยที่เก่ียวข้อง ตลอดะนค านึงถึงผลที่คาดว่าะ เกิดขึ้นะากการกร ท านั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
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           การมีภู มิคุ้มกันที่ดี ในตัว   หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกร ทบแล การ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าะ เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้แล ไกล 
 

  เงื่อนไข 
               การตัดสินใะแล การด าเนินกิะกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในร ดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้
แล คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
            เงื่อนไขความรู้   ปร กอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่ะ น าความรู้เหล่านั้นมาพิะารณา  ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือปร กอบการวางแผนแล ความ
ร มัดร วังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม  ที่ะ ต้องเสริมสร้าง ปร กอบด้วยมีความตร หนัก ในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุะริต แล มีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติ ปัญญาในการ ด าเนินชีวิต 

 
 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ว่าด้วยจรรยาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ในฐาน เป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับปร ชาชนมากที่สุด  โดยมี
หน้าที่ในการะัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบปร มาณ การพัสดุ การ
ะัดเก็บรายได้  การพัฒนาร บบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วาง
มาตรฐานการด าเนินงาน ะัดการบริการสาธารณ   การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลแล พัฒนา
บุคลากร  รวมทั้งส่งเสริมให้ปร ชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานแล ตรวะสอบการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉ นั้น เพ่ือเป็นการสร้างะิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ปร สิทธิภาพ  ปร สิทธิผล  มีความโปร่งใส  แล เป็นธรรม ะึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยะรรยาของ
พนักงานส่วนต าบลแล พนักงานะ้าง เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการปร พฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วน
ต าบล ลูกะ้าง แล พนักงานะ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้    
 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  แล รับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุะริต 
1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างปร หยัด แล โปร่งใส  เพ่ือให้เกิดปร โยชน์สูงสุดแก่ทาง

         ราชการ 
1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ โดยค านึงถึงปร โยชน์ของทาง   

                  ราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกร ท าของตนเอง แล มุ่งม่ัน แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ 2  การมีะิตส านึกมุ่งบริการ 
2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล ปร ชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

                  ดว้ยความเต็มใะ 
2.2  ให้ค าปรึกษาแน น าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องรวดเร็วแล     

                  ครบถ้วน 
ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งปร สิทธิภาพ  ปร สิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีแล เป็น 
                  ปร โยชน์ต่อส่วนรวม 

3.2  ขยัน  อุทิศตน แล มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็ะตามเปูาหมาย 
3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใะ  เพ่ือให้บรรลุภารกิะของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1  ตัดสินใะบนหลักการ ข้อเท็ะะริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิะพอเพียง 
5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมาย  พร้อมที่ะ เผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใช้ะ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  แล ไม่ฟุุมเฟือยเกินฐาน ของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้ะักพ่ึงตนเอง  แล  ลด ล  เลิกอบายมุข 

ข้อ 6  การยึดมั่นแล ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.1  ยึดมั่นในผลปร โยชน์สว่นรวมเหนือผลปร โยชน์ส่วนตน 
6.2  กล้าหาญ แล ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  ะริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

ข้อ  7  ความโปร่งใส แล สามารถตรวะสอบได้ 
7.1เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พร้อมรับการตรวะสอบ  แล รับผิดชอบต่อผลของการตรวะสอบ 

  
 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน 
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกะ้างปร ะ า แล พนักงานะ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร             
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาปร โยชน์ส่วนรวมแล ปร เทศชาติ  อ านวยความส ดวก
แล ให้บริการแก่ปร ชาชนตามหลักธรรมภิบาล โดยะ ต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานะริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมแล ะริยธรรม 
2. การมีะิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุะริต  แล รับผิดชอบ 
3. การยึดถือปร โยชน์ของปร เทศชาติเหนือกว่าปร โยชน์ส่วนตนแล ไม่มีผลปร โยชน์ 

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมแล ถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ปร ชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย แล ไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ปร ชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  แล ไม่บิดเบือนข้อเท็ะะริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใสแล ตรวะสอบได้ 
8. การยึดมั่นในร บอบปร ชาธิปไตยอันมีพร มหากษัตริย์ทรงเป็นปร มุข 
9. การยึดมั่นในหลักะรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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(1.) ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ค าว่า Conflict  of  Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค าเช่น“ผลปร โยชน์ทับซ้อน”  
“ผลปร โยชน์ขัดกัน” “ผลปร โยชน์ขัดแย้ง”  หรือ “การขัดกันแห่งผลปร โยชน์”ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาปร โยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกร ท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม  ะริยธรรม  แล 
หลักการบริหารกิะการบ้านเมืองที่ดี  (Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลปร โยชน์ทับซ้อนหมายถึงความทับ
ซ้อนร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตนแล ผลปร โยชน์สาธารณ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเะ้าหน้าที่          
ของรัฐ เป็นสถานการณ์ที่เะ้าหน้าที่ของรัฐมีผลปร โยชน์ส่วนตนอยู่แล ได้ใช้อิทธิพลตามอ านาะหน้าที่แล 
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดปร โยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลปร โยชน์ส่วนรวมมีหลากหลาย
รูปแบบไม่ะ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลปร โยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินมีลักษณ  ๗  ปร การดังนี้ 
  ๑. หาผลปร โยชน์ให้ตนเอง  คือ การใช้อ านาะหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาะ
หน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาะากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น 
  ๒. รับผลปร โยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเะ้าพนักงานสรรพากร
แล้วรับเงินะากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเะ้าหน้าที่ะัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัละากร้านค้า  เป็นต้น 
  ๓. ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณ
แก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือปร โยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ราชการท างานส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการะ ตัดถนน ะึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 
  ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิะซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็น
นักบัญชี แต่รับงานส่วนตัวะนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น  
  ๗. ท างานหลังออกะากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกะากที่ท าท างานเดิม  
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพละากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาปร โยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบาย
แล แผนของธนาคารปร เทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังะากเกษียณ  เป็นต้น 
 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1.  ชุมชนคาดหวังให้เะ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยให้ผลปร โยชน์ของสาธารณ มี
ความส าคัญในอันดับต้น 
 2. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเะ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ปร ชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมายแล ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม)                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           - 6 - 
 

(2.) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 กรณีการรับของขวัญหรือผลปร โยชน์ การตัดสินใะว่าะ รับหรือไม่รับของขวัญหรือผลปร โยชน์ 
ใด ๆ ท่านควรตอบค าถาม 3 ข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. เราควรรับหรือไม่ ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าะ เป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสด
หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร สลากกินแบ่งรัฐบาล ฯลฯ การรับ สิ่งเหล่านี้ล้วน
เข้าข่ายการรับสินบนแล เป็นการฝุาฝืนปร มวละริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น  
 2. เราควรรายงานการรับหรือไม่ มีแนวทางการรายงานการรับของขวัญ ดังนี้  
  2.1 ของขวัญที่มีค่าทางปร วัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลป  พร พุทธรูป 
เครื่องปร ดับโบราณ ฯลฯ ท่านต้องรายงานหน่วยงาน แล ถือว่าของขวัญเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน ไม่ว่า
ะ มีราคาเท่าใด  
  2.2 ของขวัญหรือผลปร โยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ท่าน
ต้องรายงานหน่วยงานแล ลงท เบียนไว้  
  2.3 ของขวัญหรือผลปร โยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ร หว่าง 3,000 – 15,000 บาท 
แล ท่านมีความะาเป็นต้องรับไว้ ให้หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ท่านรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  
  2.4 ของขวัญหรือผลปร โยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ท่านต้องส่ง
มอบเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน เพ่ือใช้ปร โยชน์สาธารณ หรือตามความเหมา สม  
  2.5 ในปีงบปร มาณ มูลค่ารวมของของขวัญหรือผลปร โยชน์ที่ได้รับมีค่ามากกว่า 3,000 
บาท ท่านต้องรายงานของขวัญหรือผลปร โยชน์แต่ล อย่างที่ได้รับ  
 3. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ ท่านสามารถเก็บรักษาไว้เองได้ กรณี ของขวัญหรือ
ผลปร โยชน์ที่ได้รับนั้น เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
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(3.) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 12 การตรวะสอบการใช้อ านาะรัฐ ส่วนที ่
2 การกร ท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลปร โยชน์  
มาตรา 265  
 (1) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล สมาชิกวุฒิสภาต้องไม่ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิะ หรือต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  
 (2) ไม่รับหรือแทรกแซงหรือก้าวก่ายการเข้ารับสัมปทานะากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิะ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิะ อันมีลักษณ 
เป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณ ดังกล่าว ทั้งนี ้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  
 (3) ไม่รับเงินหรือปร โยชน์ใด ๆ ะากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิะ เป็นพิเศษ
นอกเหนือไปะากท่ีหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิะ ปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ ในธุรกิะการงาน
ตามปกติ  
 (4) ไม่กร ท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 48 บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับในกรณีท่ี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับเบี้ยหวัด บ าเหน็ะ บ านาญ เงินปีพร บรมวงศานุวงศ์ หรือเงิน
อ่ืนใดในลักษณ เดียวกัน แล มิให้ใช้บังคับในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภารับหรือด ารง
ต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  
มาตรา 266  
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล สมาชิกวุฒิสภา  ต้องไม่ใช้สถาน หรือต าแหน่งการเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพ่ือปร โยชน์ของตนเองของผู้อ่ืน 
หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในเรื่องดังต่อไปนี้  
 (1) การปฏิบัติราชการหรือการดาเนินงานในหน้าที่ปร ะาของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกะ้าง ของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิะ กิะการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
 (2) การบรระุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง แล เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนปร ะาแล มิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกะ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิะ กิะการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ  
 (3) การให้ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนปร ะาแล มิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือ
ลูกะ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิะ กิะการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น พ้น
ะากต าแหน่ง  
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  
มาตรา 100  
 ห้ามมิให้เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิะการดังต่อไปนี้  
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ที่เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐาน ท่ีเป็นเะ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาะก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวะสอบ หรือด าเนินคดี  
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐาน ที่เป็นเะ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาะกากับ ดูแล ควบคุม ตรวะสอบ 
หรือด าเนินคดี  
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 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานะากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิะ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิะ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณ เป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณ ดังกล่าว  
 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐาน เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกะ้างในธุรกิะ ของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุมหรือตรวะสอบของหน่วยงานของรัฐที่เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
อยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐาน เป็นเะ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลปร โยชน์ของธุรกิะเอกชนนั้นอาะขัด
หรือแย้งต่อปร โยชน์ส่วนรวม หรือปร โยชน์ทางราชการ หรือกร ทบต่อความมีอิสร ในการปฏิบัติหน้าที่
ของเะ้าหน้าที่ของรับผู้นั้น เะ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิะการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามท่ีคณ กรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
มาตรา 101  
 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินกิะการของผู้ซึ่งพ้นะากการเป็นเะ้าหน้าที่ 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยล ห้าของะานวนหุ้นทั้งหมด ที่
ะ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนะ ากัด ซึ่งมิใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่
ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์แล ตลาดหลักทรัพย์  
 บทบัญญัติมาตรา 100  มิให้น ามาใช้บังคับกับการดาเนินกิะการของเะ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอ านาะก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวะสอบการด าเนินงานของบริษัทะ ากัดหรือบริษัทมหาชนะ ากัด 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทะ ากัดหรือบริษัทมหาชนะ ากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน  
มาตรา 102  
 บทบญัญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับกับการด าเนินกิะการของเะ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่
มีอ านาะก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวะสอบการด าเนินงานของบริษัทะ ากัดหรือบริษัทมหาชนะ ากัด 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทะ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทะ ากัดหรือบริษัทมหาชนะ ากัด ที่
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน  
มาตรา 103  
 ห้ามมิให้เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อ่ืนใดะากบุคคล  นอกเหนือะากทรัพย์สิน
หรือปร โยชน์อันควรได้รับตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาะตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อ่ืนใดโดยธรรมะรรยา ตามหลักเกณฑ์แล ะ านวนที่
คณ กรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใด ของผู้ซึ่งพ้นะากการเป็น
เะ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
มาตรา 103/1  
 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุะริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามปร มวลกฎหมายอาญาด้วย  
มาตรา 122  
 เะ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องร วางโทษะ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งะ าท้ังปรับ  
 กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเะ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูะน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนด าเนินกิะการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  
 
 
 



     - 9 - 
 
 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
 อาศัยอ านาะตามความในมาตรา 103 แห่งพร ราชบัญญัติปร กอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกัน
แล ปราบปรามการทุะริต พ.ศ. 2542 คณ กรรมการปูองกันแล ปราบปรามการทุะริตแห่งชาติ ะึงก าหนด
หลักเกณฑ์แล ะ านวนทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดที่เะ้าหน้าที่ของรัฐะ รับะากบุคคลได้โดยธรรม ดังนี้  
ข้อ 3 ในปร กาศนี้  
 “การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดโดยธรรมะรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือ
ปร โยชน์อื่นใดะากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมปร เพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการ ีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
 “ปร โยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณ เดียวกัน  
ข้อ 4 ห้ามมิให้เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดะากบุคคลนอกเหนือะากทรัพย์สินหรือ
ปร โยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาะตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เว้น
แต่การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดโดยธรรมะรรยาที่ก าหนดไว้ในปร กาศนี้  
ข้อ 5 เะ้าหน้าที่ของรัฐะ รับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดโดยธรรมะรรยาได้ดังต่อไปนี้  
 (1) รับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดะากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามะ านวนที่เหมา สม ตามฐานานุรูป  
 (2) รับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดะากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับ ะากแต่ล 
บุคคล แต่ล โอกาสไม่เกินสามพันบาท   
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อ่ืนใดะากต่างปร เทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ร บุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีมูลค่า
เกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าะ ร บุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความะ าเป็นที่ะ ต้องรับไว้ เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีร หว่างบุคคล เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายล เอียดข้อเท็ะะริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มี
เหตุที่ะ อนุญาตให้เะ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือปร โยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นปร โยชน์ ส่วนบุคคล ให้
เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เะ้าหน้าที่ของรับผู้นั้นสังกัดโดยทันที  
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเะ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความะ าเป็นอย่างยิ่งที่ะ ต้องรับไว้ เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีร หว่างบุคคล เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแะ้งรายล เอียดข้อเท็ะะริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิะ 
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด โดยทันทีที่สามารถกร ท า
ได้ เพ่ือให้วินิะฉัยว่ามีเหตุผลความะ าเป็น ความเหมา สม แล สมควรที่ะ ให้เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับ
ทรัพย์สินหรือปร โยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่  
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิะ หน่วยงาน หรือสถาบัน หรือองค์กรที่
เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ปร โยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือ
ปร โยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  
เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเะ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือปร โยชน์
ดังกล่าวเลย  
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 ในกรณีที่เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการร ดับกร ทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิะ หรือ
เป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แะ้งรายล เอียดข้อเท็ะะริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือปร โยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาะแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งปร ธานกรรมการแล 
กรรมการในองค์กรอิสร ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาะถอดถอน ให้แะ้ง
ต่อคณ กรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งแล วรรคสอง  
 ในกรณีที่เะ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แะ้งรายล เอียดข้อเท็ะะริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือปร โยชน์นั้น ต่อปร ธานสภาผู้แทนราษฎร ปร ธานวุฒิสภา หรือปร ธาน สภาท้องถิ่นที่เะ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล วรรคสอง  
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดของเะ้าหน้าที่ของรัฐตามปร กาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับผู้
ซึ่งพ้นะากการเป็นเะ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

 

(4.) การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลปร โยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตนแล ผลปร โยชน์

ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นปร เด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัะะุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุะริตปร พฤติมิชอบในร ดับที่รุนแรงขึ้นแล ยังส ท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลแล เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาปร เทศ 

ปร มวละริยธรรมในการปูองกันหาผลปร โยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายปร การ  
ดังปรากฏในปร มวละริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดมาตรฐาน
ะริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานะริยธรรม  ส่วนที่ ๑ มาตรฐานะริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕ ปร มวล
ะริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ก าหนดมาตรฐานะริยธรรม    
หมวด ๒ มาตรฐานะริยธรรม  ส่วนที่ ๑ มาตรฐานะริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ ๕  แล ปร มวล
ะริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร  ได้ก าหนดมาตรฐานทางะริยธรรมของข้าราชการ 
หมวด ๒ มาตรฐานะริยธรรม ส่วนที่ ๑  มาตรฐานะริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๓ 
 

หลักส าคัญของการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 
1. ชุมชนคาดหวังให้เะ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลปร โยชน์สาธารณ มี

ความส าคัญอันดับต้น 
2. ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเะ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ปร ชาชนทุกคน

เสมอภาคภายใต้กฎหมายแล ต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)     
3. ถ้าไม่ะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนอย่างมีปร สิทธิภาพเะ้าหน้าที่ก็ะ ล เลยปร โยชน์

สาธารณ แล ให้ความส าคัญกับปร โยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งะ มีผลต่อการปฏิบัติงานแล 
อาะน าไปสู่การปร พฤติมิชอบในที่สุด 

4. ผลปร โยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องะากเะ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่
ผลปร โยชน์ส่วนตนะ มาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ปร เด็นคือต้องเปิดเผยผลปร โยชน์ทับซ้อนที่มี 

5. หน่วยงานภาครัฐต้องะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสแล พร้อมรับผิดชอบ 
มิฉ นั้นะ บั่นทอนความเชื่อมั่นของปร ชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

6. ปัะะุบันขอบเขตของผลปร โยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องะากมีการร่วมมือ
ร หว่างภาครัฐแล เอกชนรวมถึงร หว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากข้ึน 
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7. หน่วยงานควรตร หนักว่าผลปร โยชน์ทับซ้อนะ เกิดขึ้นในการท างานแล ต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการร บุแล เปิดเผยผลปร โยชน์ทับซ้อน 

8. หน่วยงานต้องขะัดความเข้าใะผิดที่ว่าผลปร โยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง 
มิฉ นั้นคนก็ะ พยายามปกปิด     

9. ผลปร โยชน์ทับซ้อนะ เป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใะกรณี
นี้เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง การะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนสร้าง
ปร โยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องะาก 

- ลดการทุะริตปร พฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ปร ชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมแล ไม่มีผลปร โยชน์แอบแฝง 

นิยามศัพท์แล แนวคิดส าคัญ 
 ผลประโยชน์ส่วนตน คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ 

“ผลปร โยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลปร โยชน์ด้านการงานหรือธุรกิะของเะ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่
ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพ่ือนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเะ้าหน้าที่ปร สงค์ะ ให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียปร โยชน์เมื่อ
นั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลปร โยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลปร โยชน์ส่วนตนมี  ๒ ปร เภทคือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) แล ท่ีไม่เก่ียวกับเงิน 
- ผลปร โยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ

การเพ่ิมพูนปร โยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทที่รับงานะาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลปร โยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของที่
แสดงน้ าใะไมตรีอื่นๆ 

- ผลปร โยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดะากความสัมพันธ์ร หว่างบุคคลครอบครัวหรือกิะกรรม
ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชังแล มีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็ะัดอยู่ในปร เภทนี้ 

หน้าที่สาธารณะ  หน้าที่สาธารณ ของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้ความส าคัญอันดับต้น
แก่ปร โยชน์สาธารณ  (public interest) คนเหล่านี้ไม่ะ ากัดเฉพา เะ้าหน้าที่ของรัฐทั้งร ดับท้องถิ่นแล 
ร ดับปร เทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ท างานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร    

ผลประโยชน์สาธารณะ คือปร โยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลปร โยชน์ของ
ปัะเะกบุคคลแล ไม่ใช่ผลปร โยชน์ของกลุ่มคน การร บุผลปร โยชน์สาธารณ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้น
เะ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่แล มีปร สิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบแล มาตรฐานทางะริยธรรม 
- ร บุผลปร โยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาะะ มีแล ะัดการอย่างมีปร สิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลปร โยชน์สาธารณ มีความคาดหวังว่าเะ้าหน้าที่ต้องะ ากัด

   ขอบเขตที่ปร โยชน์ส่วนตนะ มามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใะหรือการท าหน้าที่ที่มีผลปร โยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกร ท า/กิะกรรมส่วนตนที่อาะท าให้คนเห็นว่าได้ปร โยชน์ะากข้อมูลภายใน                                              

  - หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อปร โยชน์ส่วนตน 
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลปร โยชน์ที่ไม่สมควระากการใช้อ านาะหน้าที่ 
- ไม่ใช้ปร โยชน์ะากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณ อยู่ในต าแหน่ง 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นะริง (actual) มีความทับซ้อนร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตน

แล สาธารณ เกิดข้ึน 
- ผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลปร โยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น

ว่ามี แต่ะริงๆอาะไม่มีก็ได้ถ้าะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนปร เภทนี้อย่างขาดปร สิทธิภาพ ก็อาะน ามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นะริง ข้อนี้แสดงว่าเะ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ะ ต้อง
ปร พฤติตนอย่างมีะริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆรับรู้ แล เห็นด้วยว่าไม่ได้รับปร โยชน์เช่นนั้นะริง 

- ผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลปร โยชน์ส่วนตนที่มีในปัะะุบันอาะะ 
ทับซ้อนกับผลปร โยชน์สาธารณ ได้ในอนาคต 

หน้าที่ทับซ้อน หรือผลปร โยชน์เบียดซ้อนกัน  มี ๒ ปร เภท 
- ปร เภทแรก เกิดะากการที่เะ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเะ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานแล เป็นคณ กรรมการด้านร เบียบวินัยปร ะ าหน่วยงานด้วย ปัญหาะ เกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแย บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกะากกันได้ อาะท าให้ท างานไม่มีปร สิทธิภาพหรือแม้กร ทั่งเกิดความ
ผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแย บทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเะน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพา อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเะ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ
ท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพรา ดูเหมือนไม่มีเรื่องผลปร โยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

- ปร เภทที่สอง เกิดะากการที่เะ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท แล การท า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาะน ามาใช้เป็นปร โยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาะเกิดการปร พฤติมิชอบหรือความ
ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลปร โยชน์ทับซ้อนด้วยเพรา ว่ามีหลักการ
ะัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใะท าหน้าที่ต้องเป็นกลางแล กลไกการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนก็
สามารถน ามาะัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้      
 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลปร โยชน์ของสาธารณ เป็นหน้าที่หลัก

เะ้าหน้าที่ต้องตัดสินใะแล ให้ค าแน น าภายในกรอบกฎหมาย แล นโยบายะ ต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พิะารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลปร โยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ล บุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพะุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์วงศ์ตร กูลฯลฯ ทั้งนี้เะ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีะริยธรรมด้วย 

2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กร บวนการแสวงหาเปิดเผยแล ะัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวะสอบแล มีความพร้อมรับผิดมี
วิธีการต่างๆเช่นะดท เบียนผลปร โยชน์โยกย้ายเะ้าหน้าที่ะากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลปร โยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลปร โยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
ะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนการ ใช้กร บวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าะ ท าให้เะ้าหน้าที่ร่วมมือแล สร้างความ
เชื่อมั่นแก่ปร ชาชนผู้รับบริการแล ผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
ะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อน ะ ส ท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมแล ความเป็นมืออาชีพของเะ้าหน้าที่แล 
องค์กรการะัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าะากทุกร ดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างร บบ
แล นโยบายแล เะ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องร บุผลปร โยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเะ้าหน้าที่ต้องะัดการกับ
เรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลปร โยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ แล ผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
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4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน

การตัดสินใะในเวลาที่มีปร เด็นผลปร โยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น แล การสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแน น าแล การฝึกอบรมเะ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใะเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แล การ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยแล มีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เะ้าหน้าที่สบายใะ
ในการเปิดเผยแล หารือเก่ียวกับผลปร โยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เะ้าหน้าที่เปิดเผย เพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางท่ีผิด 

- ให้เะ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแล ปรับปรุงนโยบายแล กร บวนการะัดการ
ผลปร โยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเะ้าของแล ปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างร บบโดยการพัฒนา
ในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางะริยธรรม 
- กร บวนการร บุความเสี่ยงแล ะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในแล ภายนอก 
- วิธีการะัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เะ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่

ะ ต้องท าตามกฎร เบียบแล มาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่ะ ากัดอยู่กับรายล เอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการะัดการตามบริบทขององค์กรแล กฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนส าหรับการ
พัฒนาแล การปฏิบัติตามนโยบายการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อน 

- ร บุว่ามีผลปร โยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
- พัฒนานโยบายที่เหมา สมรวมถึงกลยุทธ์การะัดการแล แก้ไขปัญหา 
- ให้การศึกษาแก่เะ้าหน้าที่แล ผู้บริหารร ดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการะัดการ

ผลปร โยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
- ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร แล ชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อน 
- บังคับใช้นโยบายแล ทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
2. รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
-  การร บุผลปร โยชน์ทับซ้อน ขั้นตอนแรกนี้คือ การร บุว่าในการท างานของหน่วยงาน มี

ะุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลปร โยชน์ทับซ้อนแล ผลปร โยชน์ทับซ้อนที่ะ เกิดข้ึนได้นั้นมีปร เภทใดบ้าง 
- เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอ ไรคือผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือปูองกัน

ไม่ให้เกิดผลปร โยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนะริงแล ท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเะ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพรา ะ ท าให้ร บุะุดเสี่ยงได้ครอบคลุมแล ท า

ให้เะ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเะ้าของแล ร่วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลปร โยชน์ส่วนตน เช่น ผลปร โยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิะ (เช่นหนี้) ธุรกิะ

ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน 
(เอ็นะีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 
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- ตัวอย่างของะุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาะัดซื้อะัดะ้างการตรวะ

ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิะการออกใบอนุญาตการให้บริการที่
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกร ะายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณ หรือสื่อมวลชนให้ความสนใะเป็นพิเศษ 

- การร บุผลปร โยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิะารณานิยามแล ข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปร กอบด้วย 

3. พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ปร กอบปร การหนึ่งในการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตร หนักของ

ผู้บริหารแล เะ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ล คนดังนั้น
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการะัดการต้องแยกให้ชัดร หว่างความรับผิดชอบขององค์กรแล ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค์กรแล ยังต้องท าให้ผู้บริหารแล เะ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลปร โยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นแล ในแบบใด (แบบเกิดขึ้นะริงแบบที่เห็นหรือ
แบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลปร โยชน์ทับซ้อนแล บันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการะัดการ 
- ติดตามปร สิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
4. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างาน 
- เพ่ือให้การะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนมีปร สิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่เะ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานร ดับสูง แล กรรมการบริหาร การให้
ความรู้ะ เริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ แล มีอย่างต่อเนื่องในร หว่างท างาน เะ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายแล ข้อมูลที่ะ ช่วยให้พวกเขาสามารถร บุแล เปิดเผยผลปร โยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็
ต้องรู้วิธีะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใะว่าอ ไรคือผลปร โยชน์ทับซ้อน
ผลปร โยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อ ไรคือะุดเสี่ยงที่ร บุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตัวอย่างที่ชัดเะนส าหรับการร บุแล ะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นะุดเสี่ยงมากๆ เช่น การ
ติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชนการแปรรูปการลดขั้นตอนแล 
กร ะายอ านาะความสัมพันธ์กับเอ็นะีโอ แล กิะกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกะากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวแล เอาใะใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์ การ
ะัดการที่มีปร สิทธิภาพะ มีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เะ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวแล 
ความเอาใะใส่ะ ช่วยในการแสวงหาะุดเสี่ยงแล พัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่ะ เกิดข้ึนต่อไป 

5. ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนที่มีปร สิทธิภาพ ะ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่

ในต าแหน่งร ดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาว ผู้น า สนับสนุนนโยบายแล กร บวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เะ้าหน้าที่เปิดเผยผลปร โยชน์ทับซ้อน แล ให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องะากเะ้าหน้าที่
มักะ ค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใะ 

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิะารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่ะ ชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลปร โยชน์ทับ
ซ้อนหรือไม ่(๒) ชั่งน้ าหนักปร โยชน์ขององค์กร ปร โยชน์ส่วนบุคคล แล ปร โยชน์สาธารณ  แล พิะารณา
ว่าอ ไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการะัดการหรือแก้ไขผลปร โยชน์ทับซ้อน แล  (๓) พิะารณาปัะะัยอ่ืนๆ รวมถึงร ดับ
แล ลักษณ ของต าแหน่งหน้าที่ของเะ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง รวมถึงลักษณ ของผลปร โยชน์ทับซ้อน 
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6. สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ปร เด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องะากไม่ว่าะ 

สามารถะัดการกับผลปร โยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึ้นก็
เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นะีโอหรือภาคธุรกิะ องค์กรต้องร บุะุดเสี่ยง
ของผลปร โยชน์ทับซ้อนก่อน แล พัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่ องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาะ
หน้าที่เพื่อผลปร โยชน์ แล ต้องแะ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนแล 
ผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐะ 
อาศัยะริยธรรมธุรกิะเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่แล ความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิะมีกับหุ้นส่วนแล ผู้ท าสัญญา 
  - นอกะากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาะใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วม
ในการร บุะุดเสี่ยงแล ร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการะัดการ
ผลปร โยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนแล ปรับปรุงกลไกการแสวงหาแล แก้ไขผลปร โยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้ะ 
ท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณ แล ได้รับความร่วมมือะากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในการ
ร่วมกันะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใะทุกขั้ นตอน
โปร่งใสแล ตรวะสอบได้ 

7. การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ร บบะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนปร สิทธิภาพสม่ าเสมอ โดย

สอบถามข้อมูละากผู้ใช้ร บบ แล ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ร บบใช้ได้ะริง แล ตอบสนองต่อสภาพการ
ท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิะที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเะ้าของแล ความร่วมมือ
นอกะากนี้ยังอาะเรียนรู้ะากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่น
ในการะัดการผลปร โยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมะุดเสี่ยงแล มาตรการแล ผลการ
ทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เะ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใะ แล ปรับเปลี่ยนการท างานให้
สอดคล้องกัน โดยอาะพัฒนาร บบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษ แล การให้ค าปรึกษาแก่เะ้าหน้าที่การ
เปิดเผยแล รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการปร พฤติมิชอบแล การบริหารที่บกพร่อง /อคติของภาครัฐ เป็น
รากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) แล การยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

               
(5.)การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นะริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเะ้าหน้าที่

ภาครัฐ ที่กร ท าโดยมิใช่เพื่อผลปร โยชน์สาธารณ หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกร ท าผิด
ของเะ้าหน้าที่ โดยแทนที่ะ ยกย่องชมเชยเะ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการปร พฤติมิชอบ คดโกง ทุะริต หรือ
พฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิะารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพแล แม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบแล การแสดงออก
ซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมา สม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหา
ความเสี่ยงสาธารณ  การรายงานการกร ท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพา เมื่อช่องทางภายในแล กร บวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาด
ปร สิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิะัยพบว่า แม้ะ มีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเะ้าหน้าที่ของรัฐในการ

สืบเสา  การคดโกงแล การกร ท าผิด แต่มีหลายองค์ปร กอบที่ท าให้การเปิดเผยการกร ท าผิดเป็นเรื่องยาก 
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ส าหรับเะ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันร หว่างความเที่ยงตรง  (Integrity) ของ
บุคคลกับพันธ สัญญาที่มีต่อส่วนรวม แล กับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
ภาครัฐ 

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องแล เป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลัก
คุณธรรมในมาตรฐานทางะริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความะงรักภักดีเป็นสัญญาที่
มีต่อกลุ่มคนแล สังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคละ ผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามะ าเป็นปัะะัย
ส าคัญอีกปร การที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกร ท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยแล ผู้เปิดเผยะ ต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกร ท าผิดมักได้รับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันข้ามการตัดสินใะที่ะ เปิดเผยควระ เป็นเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆ หลักคือะ ต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มี
การเปิดเผยการกร ท าผิดพร้อมทั้งการปกปูองข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นแล ไว้วางใะได้ 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกร ท าผิดมาะากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางะริยธรรมรวมทั้ง

นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางะริยธรรมะ ก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานแล ข้อแน น าพฤติกรรม
ที่ยอมรับให้ปฏิบัติแล ไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกร ท าที่เบี่ยงเบนะากมาตรฐานด้วย 

การเปิดเผยการกร ท าผิดเพ่ือปูองกันการล เมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานแล 
การตรวะสอบที่เป็นอิสร  การเปิดเผยการกร ท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าะ มีการ
ด าเนินการอย่างไร แล องค์กรต้องแน่ใะว่าการเปิดเผยะ ต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่   

• องค์กรควรจะท าอย่างไร : 
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเะนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกร ท าผิดะัดช่องทาง

อ านวยความส ดวก สนับสนุน แล คุ้มครองผู้เปิดเผยการกร ท าผิด รวมทั้งคนอ่ืนๆที่ะ ได้รับผลกร ทบ 
วัตถุปร สงค์ของการปกปูองผู้เปิดเผยการกร ท าผิดแล การคุ้มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกร ท าผิด 
- เพ่ือให้แน่ใะว่าการเปิดเผยะ ได้รับการะัดการอย่างเหมา สม 
- เพ่ือให้แน่ใะว่าะ ต้องมีการปกปูองคุ้มครองพยานที่เหมา สมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการปร พฤติมิชอบ ะ ใช้การรายงานตามกร บวนการทางการ

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการเะ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองะริยธรรม) ผู้บริหารร ดับสูง คณ กรรมการะริยธรรมหรือองค์กระริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการปร พฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรปร กอบด้วย 

- การปร พฤติมิชอบในหน้าที่ของเะ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 

 - การล เว้น ล เลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมา สม ท าให้สูญเสียเงินของ
แผ่นดิน 

- การกร ท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณ  ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วนกร บวนการะ แยกต่างหากะากกร บวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกร บวนการเปิดเผยผลปร โยชน์
สาธารณ แล ปร กาศใช้อย่างชัดเะน 

ปร โยชน์ของกร บวนการ คือ บุคคละ ทราบว่าเมื่อมีความะ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
ะ ต้องท าอย่างไร เพ่ือให้แน่ใะว่าหน่วยงานะ สนับสนุนแล ปกปูอง กลไกะ ต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนอง 
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ต่อการเปิดเผยการกร ท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนะ ต้องรับรู้โดยทันที  
เมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ปร พฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย แล ผู้บริหารร ดับสูง หรือคณ กรรมการะริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกร ท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ แล ผู้รับรายงานควรให้ค าแน น าผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวะสอบแล สิ่งที่หน่วยงานะ สนับสนุนแล คุ้มครอง 

เะ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกร ท าผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) การปร พฤติมิชอบของเะ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกร ทบกับผลปร โยชน์ของผู้อื่น 

 ๓) การล เว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเะ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ 
หรือผู้รับะ้างะากรัฐเป็นผลให้งบปร มาณถูกใช้สูญเปล่า 

๔) การกร ท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณ หรือ 
กร ทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยการกร ท าผิดบางปร เภทอาะะ ไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน
หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายแล กร บวนการในการเปิดเผยะ ต้องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยะ ท าได้ที่ไหน เมื่อไร แล อย่างไร 
- ใครบ้างที่ะ เป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบแล การตรวะสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนแล ปกปูอง 
- กร บวนการตรวะสอบ 
- บทบาทในการบริหารแล ความรับผิดชอบ 
• การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น 
มาตรฐานทางะริยธรรมต้องก าหนดให้เะ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง

หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการะัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือเะ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณ กรรมการะริยธรรม ที่สามารถไปพบป หรือรายงานได้
นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสร  เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวะการแผ่นดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลปร โยชน์สาธารณ ได้รับการ

คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้แล ข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้อง พัฒนานโยบาย/
กร บวนการในการให้ค าแน น าต่อผู้บริหารให้ตร หนักในความส าคัญ สนับสนุนแล ปกปูองคุ้มครองพยาน 
แล ควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าแล ผู้บังคับบัญชา        

• บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารร ดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกร บวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณ ช่วยให้เกิดความ

ตร หนักรู้ขององค์กร แล ให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการะ เป็นผู้ได้รับ 
ข้อมูลแล ะัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวะสอบ แล รับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่ะ เกิดต่อ
สัมพันธภาพร หว่างเะ้าหน้าที่ หลังะากรายงานการกร ท าผิดแล ภาว ผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมากในการสร้าง 
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บรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหาระ ต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการแล ผลที่เกิดขึ้นะาก
การตรวะสอบต่างๆ 

ผู้อ านวยการแล เะ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลปร โยชน์สาธารณ 
กลายเป็นเหยื่อ เะ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองแล รักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้อง
สงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้ะ เป็นความลับซึ่งเป็นปัะะัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน 
หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปะัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยา
ทางลบแล ปูองกันผู้ต่อต้านเท่าที่ะ ท าได้บทบาทอ่ืนๆ คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยแล สนับสนุนในทางที่เหมา สมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือะัดการกับสิ่งที่ะ เกิดะากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณ มีการตรวะสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเะ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองะริยธรรมเพ่ือให้

แน่ใะว่าได้รับการสนับสนุนแล ปูองกันพยานที่ดี 
- ปกปูองข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาแล ข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหาระ ต้องสามารถะัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย แล เะ้าหน้าที่โดยให้

ค าปรึกษาแน น าลูกน้องไม่ให้ท าผิดแล ตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกร ท าผิด การคดโกงแล ทุะริตที่อาะ
เกิดขึ้น แล ตรวะสอบข้อมูลอย่างร มัดร วัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสียแล ตรงไปตรงมาไม่ว่าะ ยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใะตั้งแต่แรกในขณ รายงานว่า
ะ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ เชื่อมั่นในกร บวนการเปิดเผยแล ผลที่เกิดะากการเปิดเผยข้อมูลที่
ได้รับะากผู้เปิดเผยะ ต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาะาะ ต้องสรุปรายล เอียดเป็น
เอกสารผู้บริหาระ ต้องร งับไม่ให้การกร ท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวะสอบ หรือท า
ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือปร โยชน์ส่วนตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวะสอบ 

    
(6.) การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการแล แนวคิดนี้สามารถปร ยุกต์ใช้ปร กอบการด าเนินการตามนโยบายการให้แล 
รับของขวัญแล ผลปร โยชน์ของข้าราชการพลเรือนแล เะ้าหน้าที่ภาครัฐ ในปร มวละริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ข้อบังคับว่าด้วยะรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพร ราชบัญญัติร เบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. 
๒๕๕๑ แล ปร กาศคณ กรรมการปูองกันแล ปราบปรามการทุะริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดโดยธรรมะรรยาของเะ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด 
ของขวัญแล ปร โยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการแล เะ้าหน้าที่ภาครัฐให้แล หรือได้รับที่นอกเหนือะากเงินเดือน 
รายได้แล ผลปร โยชน์ะากการะ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญแล ผลปร โยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาะไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการแล เงินเป็นต้น 

 
 



   - 17 -  
 
ของขวัญแล ปร โยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)

หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่ะ ซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงปร โยชน์หรือการสัญญาว่าะ ให้หรือการสัญญาว่าะ ได้รับปร โยชน์
มากกว่าคนอ่ืนๆ 

รายล เอียดต่อะากนี้เป็นข้อเสนอแน ในการพิะารณาเก่ียวกับการให-้รับของขวัญแล หรือ 
ผลปร โยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย่างไร 
การะ รับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใะว่าะ รับ

หรือไม่รับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่          

๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางะริยธรรมแม้ว่าเราะ ไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมา สมตามขนบธรรมเนียมปร เพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมา สมอย่างยิ่งที่ะ รับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านะ ต้องปฏิเสธ ไม่ว่าะ เป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนปร มวละริยธรรมแล อาะเข้า
ข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือะากเงินนั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใะคือ 
- ท าไมเขาะึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใะในการปฏิบัติ

ตนหรือไม ่
- ความปร ทับใะของท่านต่อของขวัญแล หรือผลปร โยชน์ที่ะ ส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต 
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใะเป็น

พิเศษเช่น งานตรวะสอบภายใน แล งานตรวะคุณภาพต่างๆ การะัดซื้อะัดะ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิอนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านะ ต้องปฏิบัติตามนโยบายแล หลักะริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตนแล ส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตนแล ผลปร โยชน์สาธารณ  แล้วผลปร โยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ปร พฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งร หว่างผลปร โยชน์ส่วนตนแล ส่วนรวม เป็นตัวกร ตุ้นให้เกิดการปร พฤติมิ
ชอบ แล การทุะริตคอร์รัปชั่น ในแต่ล ส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญแล ผลปร โยชน์
ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการปร พฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกร ท าแล การตัดสินใะใดๆ
ะ ต้องกร ท าด้วยความเป็นกลาง ปราศะากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ แล ปกปูองผลปร โยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 
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ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลปร โยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลปร โยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใะที่ปร ชาสังคมมีต่อภาครัฐ แล ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมปร การส าคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ร บอบปร ชาธิปไตย ข้าราชการแล เะ้าหน้าที่ภาครัฐมี
พันธ ผูกพันที่ะ ต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกร ท าแล แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความ
พร้อมรับผิดชอบ แล แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 
 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์ตัดสินะากหลักการต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิะารณาตามกฎหมายกฎ ร เบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ปร กาศ
คณ กรรมการปูองกันแล ปราบปรามการทุะริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือปร โยชน์ะากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังะ มาท าการค้า การสัญญาว่าะ ให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่ะ ขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวะสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดแล มีกร บวนการที่ช่วยให้ข้าราชการแล 
เะ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถะัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมา สม การรายงานการรับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์
ใดๆต้องมีการลงท เบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวแล 
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใะเป็นพิเศษ แล หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ปร โยชน์หรือเสียปร โยชน์ทั้งะาก
ร ดับองค์กร แล ร ดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวะสอบ งานะัดซื้อะัดะ้าง การให้ใบอนุญาต /ยึดใบอนุญาต 
ฯลฯ ควรให้แน่ใะที่สุดว่าตัวท่านแล องค์กรมีความเที่ยงธรรมแล ะ ไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลปร โยชน์ใดๆ
แล มิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญแล ผลปร โยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่ะ รับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์นั้นๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญแล ผลปร โยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควระ ต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า  ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามปร กาศคณ กรรมการปูองกันแล ปราบปรามการทุะริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือปร โยชน์อื่นใดโดยธรรมะรรยาของเะ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลปร โยชน์นั้น แล พร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตาม

ปร มวละริยธรรมอาะถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน ะนกร ท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน 
นอกะากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลปร โยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 

ทุะริต แล สามารถพิสูะน์ได้ว่า ข้าราชการแล หรือเะ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลปร โยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลปร โยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดะริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาะมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญแล ผลปร โยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

อคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัท ธาของ
ปร ชาชนต่อภาครัฐแล ต่อข้าราชการ ความเสี่ยง ๒ ปร การที่ส าคัญคือ 
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๑. ความพยายามที่ะ หลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญแล หรือผลปร โยชน์น้อย

กว่าความเป็นะริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นะริงนั้น บุคคลอาะะูงใะตนเองหรือะูงใะผู้อ่ืนให้คิดว่า
ของขวัญแล หรือผลปร โยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นะริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกร ท าดังกล่าวนับว่า
เป็นการคดโกงแล หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนปร มวละริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดแล ล เลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
การรับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์ใดๆ อาะท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วแล 

ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าะ ได้รับของขวัญแล หรือผลปร โยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้
เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับะ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญแล  
 
ตัวอย่าง  การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วมและผลประโยชน์ส่วนตน 
“ความขัดแย้ง ร หว่าง บทบาท” (Conflict of roles) 
 หมายความว่า บุคคลด ารงต าแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็นกรรมการ
สอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งในกรณีนี้ถือว่าเกิด 
“การด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลปร โยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้น าไปสู่การ
กร ท าความผิดแต่ปร การใด  
(เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นะริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถวางตัวเป็น
กลาง มิได้ช่วยเหลือ บุตรสาวของตนแต่ปร การใด เป็นต้น) กร นั้นก็ตามการด ารงต าแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อ
การเกิดปัญหาผลปร โยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลม ที่อาะะูงใะ/ชักน าให้เกิดการกร ท า  
เกิดผลปร โยชน์ทับซ้อน ะ ต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์ะากการเป็น ผู้มีส่วนในการตัดสินใะ งดแสดงความ
คิดเห็น ล เว้นะากการให้ค าปรึกษา แล งดออกเสียง (Recusal)  
 เช่น ในกรณีที่สมชายเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากร เข้าท างาน โดยมีบุตรสาวของตนสมัครเข้า
ร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้น ซึ่งในสถานการณ์ เช่นนี้ สมชายะ ต้องลาออกะากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก 
เพ่ือเป็นการถอนตัว ออกะากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลปร โยชน์ทับซ้อนอย่างสูง
เคลื่อนย้ายผลปร โยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal)เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิะได้ โดย
ปราศะากอคต ิวิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออ านวยต่อการเกิดปัญหาผลปร โยชน์ทับซ้อน ะึง
เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการะัดการกับผลปร โยชน์ทับซ้อน  เช่น ะากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชาย 
สามารถแก้ปัญหาผลปร โยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัวออกะากการสอบเพ่ือให้
สมชายสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐาน กรรมการสอบคัดเลือก  
 
ตัวอย่าง 
 ค าพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  คดีหมายเลขด าที่ อม.๑/
๒๕๕๐ คดีหมายเลขแดงที่ อม.๑/๒๕๕๐ พิพากษาะ าคุกอดีตนายกรัฐมนตรี ๒ ปี เนื่องะากมีความผิดตาม
พร ราชบัญญัติปร กอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันแล ปราบปรามการทุะริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา           
๑๐๐(๑) แล มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง เพรา ขณ ที่ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คู่สมรสได้เข้าไปเป็นคู่สัญญา
กับกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูแล พัฒนาร บบสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแล
ของนายกรัฐมนตรี 
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