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ค าน า 
 

คู่มือการส่งเสริมและการพัฒนาปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวม 
หลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัว และพวกพ้อง โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของ
ตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 

คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์เพ่ือใช้ 
ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์  และโครงสร้างอัตราก าลัง  

อ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานไว้ดังนี้ 

“ต าบลเทนมีย์น่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล บริหารจัดการโปร่งใส ใส่ใจความต้องการท้องถิ่น” 

ความหมาย คือ 

 “ต าบลเทนมีย์น่าอยู่” โดยขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ผสานพลังแก้ปัญหาให้ทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนให้เกิดความสงบสุข  สะดวก สะอาด ปลอดภัย มีระเบียบวินัย สังคมเปี่ยมไปด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทรและมีน้ าใจที่ดีต่อกัน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ชุมชนดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน พ่ึงพาตนเองได้ 

 “เคียงคู่ธรรมาภิบาล” ในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีนั้นต้องตั้งอยู่บนหลักพ้ืนฐาน
ส าคัญ  ๖ หลัก   ดังนี้ 

1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. หลักคุณธรรม คือ  การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ  ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความ
เสียสละ  ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  เป็นต้น 

3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์การให้
มีความโปร่งใส     มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก  
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รปัชั่น 

4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

5. หลักความรับผิดชอบ คือ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่   
อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความ
บกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

6. หลักความคุ้มค่า คือ ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า  ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่
ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยตรง 

/บริหารจัดการโปร่งใส... 



- ๒ - 

 “บริหารจัดการโปร่งใส”  โดยปรับปรุงกลไกและวิธีการท างานขององค์กรทุกภาคส่วน ให้มีความ
โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและมีกระบวนการ
ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 

 “ใส่ใจความต้องการท้องถิ่น” การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ท้องถิ่นดูแล
และพ่ึงพาตนเอง โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงและเข้าใจในสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เวทีประชาคมและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ดังนั้น การ
ด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องยึดหลักประโยชน์สาธารณะเป็นประการส าคัญ รับผิดชอบ
โดยตรงต่อความต้องการของประชาชน และถือประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน 

         พันธกิจหรือภารกิจการพัฒนา   (Mission)   ได้แก่ 
 

ภารกิจหลักท่ี ๑   
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

และมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนด้านผังเมืองและการควบคุมอาคาร  
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

ภารกิจหลักท่ี ๒  
ปรับปรุงและพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  โดยการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน  ด้านสวัสดิการ

สังคมให้ครอบคลุม   ด้านการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ   ด้านสิทธิมนุษยชนสร้างความเสมอภาคและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ภารกิจหลักท่ี ๓  
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยการส่งเสริม

ประชาธิปไตยภาคพลเมือง  การพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  ด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการ
ยุติธรรม  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ภารกิจหลักท่ี ๔  
ปรับปรุงและพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว โดยการ 

ส่งเสริมการลงทุนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ด้านการส่งเสริม
การเกษตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  ด้านการพาณิชยกรรม การให้มีตลาดนัด  ด้านการท่องเที่ยวตาม
วิถีชีวิตของประชาชน 

ภารกิจหลักท่ี ๕  
ปรับปรุงและสนับสนุนการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
ภารกิจหลักที่ ๖  
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น และท านุบ ารุงรักษา 
 

/ภารกิจหลักท่ี ๗... 
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ภารกิจหลักท่ี  ๗  
สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอด

รับกับอ านาจหน้าที่ และภารกิจที่มีอยู่เดิม และท่ีได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
 
ภารกิจหลักท่ี ๘ 
สนับสนุนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  โดยการก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น  

“วาระแห่งชาติ” และงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
 

อ านาจหน้าที่และโครงสร้าง 
 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์นั้น เป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ในการร่วมคิดร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเทนมีย์ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน ซึ่งการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
เทนมีย์ จะสมบูรณ์ได้จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชน  ชุมชนจะต้องมีความตระหนักร่วมกันแก้ไข
ปัญหาและความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่มทุกวัย
ของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนและพัฒนาเยาวชน
ให้พร้อมที่จะเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพ
นั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองในท้องถิ่น และยังจัดให้ตั้งเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนรวม 

               การวิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอ่ืนของ อบต. ใช้เทคนิค SWOT   
เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพ่ือให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในเขตพ้ืนที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหา
และอุปสรรค ในการด าเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจ   
ให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถก าหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกก าหนดอยู่ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  เช่น 

 

/ด้านโครงสร้าง... 



- ๔ - 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  
   (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
   (๓) การสาธารณูปการ 

(๔) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
ฯลฯ 

  

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   (๑) การจัดการศึกษา  
   (๒) การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
   (๓) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
   (๔) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการก าจัดขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  

ฯลฯ 
 

 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนี้ 
   (๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   (๒) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
   (๓) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
   (๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ฯลฯ 
 

 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
(๑) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  
(๒) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(๓) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน  
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ฯลฯ 
 

 ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   (๑) การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทีดิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติ  
   (๒) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
   (๓) การจัดตั้งและการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   (๔) การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ฯลฯ 
 

/ ด้านการศาสนา... 



- ๕ - 
 

 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   (๑) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ 
ท้องถิ่น  
   (๒) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม  
   (๓) การจัดการศึกษา 
   (๔) การส่งเสริมการกีฬา 

ฯลฯ 
 

 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   (๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
   (๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๓) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
   (๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ หรือ
บุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร  

ฯลฯ 
 
 

โดยก ำหนดกรอบและโครงสร้ำง ดังนี้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/โครงสร้าง... 



 



โครงสร้ำงกำรบริหำรและภำระหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทนมีย์ 

 

 

                  - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)  

 
กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง   ระดับตน้) 
-  งานการเงิน 

-  งานบัญชี 

-  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้

-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ

 

 

 

 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน้) 
-  งานบริหารงานการศึกษา 

-  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
ส านักปลัด อบต. 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
(นักบริหารงานท่ัวไป   ระดับต้น) 
-  งานบริหารงานท่ัวไป 
-  งานนโยบายและแผน 
-  งานกฎหมายและคด ี
-  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-  งานส่งเสริมการเกษตร 
 

 

 
กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 
-  งานก่อสร้าง 

-  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

-  งานประสานสาธารณูปโภค 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบล 

เลขานุการนายก อบต. 



- ๗ - 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส 
ชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ 
ทางเศรษฐกิจ  และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้ 
อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น  เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็น 
ไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
            การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
   เงื่อนไข 
               การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
            เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

เงือ่นไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรมมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
 

ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  จึงได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยม
หลัก ดังเช่น 

  1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลเทนมีย ์
   ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลักธรรมมา 
ภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 

/๖) การให้ข้อมูล... 
 



- ๘ - 
 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  2. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์   

  ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมา     
ภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  9  ประการ  ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

3. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   
  ข้อ  3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
3) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์  

ทับซ้อน 
5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 

/๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์... 



- ๙ - 
 
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน พัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด      
โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  การด าเนินการด้านการเงิน  การคลัง  งบประมาณ  การพัสดุ  
การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน
วางมาตรฐานการด าเนินงาน  จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ฉะนั้น  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ   และพนักงานจ้างให้มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ     
อันจะท าให้ได้รับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 

ข้อ  1  ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง 

ราชการ 
1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ 
1.4 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งม่ัน แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ  2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
2.1 ให้บริการแก่ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยความเต็มใจ 
2.2 ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 

ครบถ้วน 

ข้อ  3 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น

ประโยชน์ต่อส่วนรวม 
3.2 ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

/๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่... 
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3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1 ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
4.2 ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1 วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2 ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3 ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ 6 การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1 ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2 กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3 ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

ข้อ 7 ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2 พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 
 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เทนมีย์ 

  อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้
ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  ดังนี้ 

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ 
มีความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 
 

/ประกาศเจตนารมณ์... 
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 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างองค์กรที่ใสสะอาด
โปร่งใส ภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในการป้องกันปัญหาการกระท าผิด
วินัย ประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ การทุจริต และการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางหลักในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อันจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์กร  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  จึงได้ประกาศ
เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น  ดังต่อไปนี้ 
 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จะบริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และเสมอภาค 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จะปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม 
ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จะปฏิบัติหน้าที่โดยถือประโยชน์ของทางราชการเป็น 
หลัก 

4. องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จะปลูกฝัง สร้างจิตส านึกโดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน 

5. องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จะต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และใช้ 
มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

  ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการ
ประยุกต์ใช้เพ่ือการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระส าคัญเป็นเป็น  3  บท  ได้แก่ 
 

1. บทที ่1  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
2. บทที่ 2  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
3. บทที่ 3  การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 

 
 
 
 
 

/ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน... 
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ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ค าว่า Conflict of Interests  มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตาม
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่
ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ  ๗ ประการ ดังนี้ 

 
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ ท าให้

บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น 
 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน
จากผู้มาเสียภาษ ีหรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว     
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 

 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่  เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผู้อ่ืนหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 

 

 

/บทที่  ๑... 
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บทท่ี  ๑ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปอ้งกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 

หากไม่ยึดถือหรือถ้าไม่มีการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน       
หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด  เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่ แต่ประเด็น 
คือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก 
 

หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ 
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน  ปัจจุบันขอบเขตของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์      
ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปิด จนท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น
ปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการท างานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ น าไปสู่การ 
ใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชัน หรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนว
ทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ  ในด้าน
ต่าง ๆ  เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 

“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย     
เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่า      
มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 

ผลประโยชน์ส่วนตนมี  ๒  ประเภท  คือ  ที่เกี่ยวกับเงิน  (pecuniary)   และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
(nonpecuniary) 

– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืน ๆ 
 

/ผลประโยชน์... 
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– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคม วัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคต/ิเลือกท่ีรัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

 

หน้าที่สาธารณะ  (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐ คือ การให้ความส าคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ในเบื้องต้น
ข้าราชการทุกคน สามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้  โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม ่

 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี   ๓   ประเภท   คือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น  (perceived & apparent)  เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า     

มีแต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ  ก็อาจน ามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  ๒  ประเภท 
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คน  
อ่ืน ๆ ท าไม่ได ้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเก่ียวข้อง 
 

/ประเภทที่สอง... 
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- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท

หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย คือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม 

ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้

 

หลักการ  ๔  ประการส าหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  :  การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย  จะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล 
ปฏิบัติแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง  ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์   
วงศ์ตระกูล ฯลฯ  ทั้งนี ้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด   
มีวิธีการต่าง ๆ  เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์    
ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร     
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ
หน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ 
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์      

ทับซ้อนเพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
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- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

- วางกรอบการท างานเป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี  ๖  ขั้นตอน ส าหรับ 
การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ  รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ

จัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนแรก คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายส าคัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่า
อะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการ
มีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็น
เจ้าของและร่วมมือกับนโยบายการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 

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

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ  การออกใบอนุญาต การให้บริการ     
ที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี ้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 
 

/๒) พัฒนากลยุทธ์... 
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๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกใน
องค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและใน
แบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ 
ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  ส่วนตัวผู้บริหารเองก็
ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้  คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับ
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก  ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างาน
กับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ 
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหารรวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่ 
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะ
ค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง 

(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่
แพ้กัน 
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การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่
เพ่ือผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุ
จุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหาขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้
นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย  ทั้งนี้ในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถาม

ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน 
รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ 
ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือ
มีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน 
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 

 
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน   
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. ตรวจสอบรายชื่อและนามสกุลของผู้จัดการ และผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
ผู้เสนองานจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ     
บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่าสอดคล้องตรงกับรายชื่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานหรือไม่ 
โดยตรวจสอบในระบบรายชื่อบุคลากรของหน่วยงาน 

2. ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม ควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด 
และมีการก าชับ ป้องปรามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  

3. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคอยสังเกตซึ่งกันและกัน 
4. มีข้ันตอนช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับ 

บริการทราบ โดยสามารถร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์  หมายเลข  044 -141041  หรือ เว็บไซต์  
http://www.tenmee.go.th/ 
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บทท่ี ๒ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณชน 
 

 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณชน 

การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง /อคติ       
ของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ        

ที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของ
เจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (Core) ของการปกป้องคุ้มครองพยานใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความ
พร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความ
เสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

การเปิดเผยท าได้ยาก : 
การศึกษาพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะการ

คดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับ
เจ้าหน้าที ่

ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม 
และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่ม
คนและสังคมท่ีให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็น 

ปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการ
ปฏิบัติในทางตรงกันข้าม 

การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 

การส่งสาสน์ขององค์กร  : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่า

เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด  ต้องมีค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
แนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 
 

/กฎหมาย... 
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กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย  : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย

ขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมที่ยอมรับ
ให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย 

การเปิดเผยการกระท าผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม  ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆนั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

องค์กรควรจะท าอย่างไร  : 
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิด  จัดช่องทางอ านวย

ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน  คือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร

ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  (เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)  ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กร
จริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน  เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม

หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
และประกาศใช้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย จะต้องท า
อย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่าง
เป็นสัญชาติญาณ ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกงประพฤติผิดควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ 
และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิด ได ้ดังนี้ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง

จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
/๔) การกระท า... 
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๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง  เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน 

การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล  การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการ
เปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 
 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม  : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
 

การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น : 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง  หรือการ

ให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น  เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือ
รายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช.  ปปท.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 

การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  : 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง

เชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรม
พิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

 

เบื้องหลังความส าเร็จ  : 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กร

องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที ่และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 

 

การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่
เกิดความเชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
 

/ดัชนีวัดความส าเร็จ... 
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ดัชนีวัดความส าเร็จ  พิจารณาได้จาก  : 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ 
 

บทบาทส าคัญของการบริหาร : 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของ      
ผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมาก    
ในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่าง ๆ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย 
ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน  หากสิ่งที่เปิดเผย
บางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว  เพ่ือลดปฏิกิริยาทางลบและ
ป้องกันผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้ 

บทบาทอ่ืน ๆ  คือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่า

ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย โดยให้ค าปรึกษา

แนะน าต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด  การคดโกงและทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้
ส่วนเสีย และตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ
เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่
สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การ
กระท าใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่าท าเพ่ือประโยชน์    
ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
 
 

/การพัฒนา... 
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การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน  : 
 

จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวก
ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระท าผิด 

จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 
หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ในการ
รับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน 

 

เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)  : 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล  มีนโยบายและ

กระบวนการ เพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้ค าปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติ 
และขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

/บทที่  ๓... 
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บทท่ี ๓ 

การให ้– การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และ 
รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรือ   

อ่ืน ๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน  รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง         

การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว      
บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น 

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

รายละเอียดต่อจากนี้ เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

 

เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์  คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

/๑. เราควรรับหรือไม่... 
 



        - 25 - 
 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ 

หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กันในสังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที ่         
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน  เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้า
ข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต 
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่าง ๆ  ฯลฯ  ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หาก
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ 
ประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยสว่นราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนด
นโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใด ๆ  
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ  
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ 
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยกระท า
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้  : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้ - รับกับองค์กรหรือ
บุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ 

/หน่วยงานควร... 
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หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์  
ใด ๆ  ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร  :  ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต 
ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของ
ท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการ
รับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง 
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า  ๓,๐๐๐.- บาท  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
- ของขวัญทั้ งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น  งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท  ไม่ต้อง 
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน  ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรเพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป  เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารง
ต าแหน่งเดิม 

- ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน  ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.-บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่า
จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

/เงินสดหรือ... 
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- เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้   (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)          

ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
 

3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
 

ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน  ๓,๐๐๐.-บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ 
และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 

4. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น  และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 

 

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 

การรับของขวัญและผลประโยชน์  :  กุญแจแห่งความเสี่ยง 
 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 
 

กุญแจแห่งความเสี่ยง  ๒  ประการที่ส าคัญ คือ 
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า

ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้น ๆ  มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็น
การคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์     
ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

 

ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็น
วัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

 
/การแสวงหา... 
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การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมกัจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืน ๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได”้ 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน  ดังนั้น  มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคน

แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉัน

จะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใด ๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก

ด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 

/แผนภาพขั้นตอน... 
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แผนภาพข้ันตอนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ข้อพึงปฏิบัติ… 

 

แต่งตั้งคณะท างาน ฯ 

คณะท างาน ฯ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

 
คณะท างานมีหน้าที่ 

๑. จัดท าวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ป้องกัน เรื่องผลประโยชน์ทั บซ้อน (และ
มาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจาก
ข้าราชการ  และลูกจ้าง  ประชาชนตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  เสนอวิธีการป้องกันเรื่องผลประโยชน์    
ทับซ้อนต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลักดันวิธีการป้องกันเรื่องผลประโยชน์
ทับซ้อนสู่ความส าเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

 

คณะท างาน ฯ 
น ามาแก้ไขปรับปรุง 

- ส านั ก งานคณ ะกรรมการป้ องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน
ป.ป.ช.) 
- องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 
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ข้อพึงปฏิบัต ิ

ความซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
 

สาระส าคัญ    ข้าราชการ / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเอง ประชาชน และประเทศชาติไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส านึก      
ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง หน่วยงาน และต่อสังคม 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรง และเที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์
อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
 2. ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริตใจ ตรงตามเจตนารมณ์ของระเบียบกฎเกณฑ์และ
ศีลธรรมอันดีงาม 
 3. ให้บริการประชาชนทุกภาคส่วนด้วยจิตไมตรี สะดวก รวดเร็ว อย่างเต็มความสามารถ 
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพ่ือรักษามาตรฐานการให้บริการภาครัฐ 
 5. พร้อมรับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตน 
 6. ดูแลรักษาใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด  ต่อทางราชการ และ    
พึงระมัดระวังเสมือนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 7. พึงปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย อุทิศเวลาให้แก่ราชการ เป็นผู้ตรงต่อเวลา และไม่เบียดบังเวลา
ราชการไปประกอบธุรกิจหรือท าประโยชน์ส่วนตัว 
 

ข้อพึงระวัง 
 1) การแสวงหาประโยชน์อันมิชอบจากการปฏิบัติงาน 
 2) การใช้ดุลพินิจที่ไม่ถูกต้องในการตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่ราชการ 
 3) การให้บริการประชาชนด้วยความล่าช้า 
 4) การไม่รักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 5) การไม่อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 6) การไม่รับผิดต่อผลการกระท าของตน 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
ค าแนะน า 
ท่านควรให้บริการประชาชนในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว และต้องให้บริการประชาชนที่มา
ขอรับบริการในวันนั้นถึงแม้จะเกินเวลาราชการก็ตาม 
ค าแนะน า 
ท่านต้องยืนยันที่จะรับเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้น และปฏิเสธที่
จะรับผลตอบแทน 

1) ท่านมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ซึ่งในวันนั้นมีประชาชนมาขอรับบริการ จ านวนมาก จนกระทั่ง
เวลา 16.30 น. แล้ว ประชาชนผู้รับบริการก็ยังไม่หมด 

2) ท่านมีหน้าที่ในการจัดซื้ออุปกรณ์ วัสดุส านักงาน ปรากฏว่าผู้ขายน าสินค้าที่มีคุณภาพต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีแจ้งไว้ โดยเสนอผลตอบแทนให้ท่าน 

/การยึดมั่น... 
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การยึดม่ันและยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง 
 

สาระส าคัญ 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเทนมีย์ด้วยความรู้ ความสามารถ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และกรอบนโยบาย 
 2. ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ บนพื้นฐานของหลักการ กฎหมาย กฎเกณฑ์ เหตุผล อันชอบธรรม 
 3. แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง โดยยึดถือประโยชน์ของรัฐ บนพื้นฐานของกฎหมาย 
 4. ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทยข้อพึงระวัง 
 

ข้อพึงระวัง 
1) การไม่ยึดหลักวิชาการ ความถูกต้อง และกรอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 
2) การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้งในการปฏิบัติงาน โดยไม่ยึดถือประโยชน์ของรัฐ 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 

ค าแนะน า 
ปฏิเสธไม่รับผลตอบแทนใด ๆ  และรายงานผลการตรวจสอบโรงงานดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือให้
โรงงานแห่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 
 1) ท่านมีหน้าที่ไปตรวจสอบการปล่อยน้ าเสียของโรงงานแห่งหนึ่ง  ปรากฏว่าโรงงานดังกล่าว         
มีค่าระดับน้ าเสียสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ ซึ่งถือว่าโรงงานดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของ
โรงงานจึงเสนอผลตอบแทน เพ่ือให้ท่านไปรายงานผู้บังคับบัญชาว่าโรงงานดังกล่าวปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายแล้ว 
 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 

สาระส าคัญ 
ข้าราชการ / พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น กระตือรือร้น 
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้งานบรรลุผล ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ รอบคอบ ทันเวลา เพ่ือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่ ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยวิธีการ กระบวนการ ที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
 3. พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยู่เสมอ 
 4. มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
 

/ข้อพึงระวัง... 
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ข้อพึงระวัง 
 1) การขาดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 2) การไม่สามารถท างานเป็นทีมได้ 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
ค าแนะน า 
ท่านควรมุ่งประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ โดยการแยกเรื่องส่วนตัวออกจากเรื่องงาน 
 1) ท่านมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตรวจสอบการโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องร่วมปฏิบัติงานกับ     
นายอิทธิพล แต่เนื่องจากท่านมีปัญหาส่วนตัวกับนายอิทธิพล 
ค าแนะน า 
เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถและความช านาญ ท่านควรไปอบรม และไม่ควรให้งานเสียหาย     
โดยใช้เวลาช่วงเช้า ช่วงเย็น หรือวันหยุด เพ่ือท างานให้แล้วเสร็จ 
 

การไม่เลือกปฏิบัติ 
 

สาระส าคัญ 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 
และปราศจากอคต ิ
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ปฏิบัติหน้าที่พึงกระท าอย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 
 2. ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานต่อบุคคลอ่ืน ด้วยความเสมอภาคและยุติธรรม 
 3. ปฏิบัติงานโดยใช้หลักการและเหตุผลในมาตรฐานเดียวกัน 
 4. ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียม 
 5. ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติ 
 6. รักษาความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ทุกฝ่าย 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 

ข้อพึงระวัง 
 1) การขาดการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและยุติธรรม 
 2) การขาดความสุภาพ มีน้ าใจ เอ้ืออาทร ต่อบุคคลอ่ืน 
 3) การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 
 4) การไม่มีความเป็นกลาง ด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง 
 2) ท่านประสงค์จะไปอบรมหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้น แต่เนื่องจากท่านมี
งานเร่งด่วน 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
ค าแนะน า 
ท่านควรให้บริการกับประชาชนผู้รับบริการด้วยความเสมอภาค ด้วยความสุภาพ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ค านึง
ว่าผู้รับบริการจะเป็นญาติหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจะท าให้ประชาชนผู้รับบริการมีความประทับใจ 
 

/ค าแนะน า... 
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ค าแนะน า 
ท่านควรรีบด าเนินการรับเรื่องและด าเนินการในส่วนที่สามารถด าเนินการได้ไปก่อน  เพ่ือบุคคลนั้นไม่ต้อง
เสียเวลา หากต้องเดินทางกลับต่างอ าเภอ 

1) ท่านมีหน้าที่ให้บริการประชาชน ในวันนั้นมีผู้มาขอรับบริการ ขณะเดียวกันมีญาติของท่านมา
ขอรับบริการด้วยเช่นกัน 

2) ท่านก าลังจะไปรับประทานอาหารกลางวัน ปรากฏว่ามีบุคคลมาติดต่องาน และท่านรู้มาว่าบุคคล
นั้นเดินทางมาจากต่างอ าเภอ 

 
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 

สาระส าคัญ 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยอย่าง
มีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนตามกรอบของกฎหมาย 
 2. เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและข้อมูล ข่าวสาร แก่ผู้ร้องขอ ตามกรอบของ
กฎหมาย 
 3. เก็บรวบรวม ดูแล และรักษาเอกสารไว้เพื่อส าหรับตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใส 
 4. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์  ถูกต้อง ดูแลข้อมูลข่าวสารอย่าง
ระมัดระวัง สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามกรอบของกฎหมาย 
 5. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได้ ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เหมาะสมต่อ
ผู้รับบริการ 
 

ข้อพึงระวัง 
 1) การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบของระเบียบและกฎหมาย 
 2) การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางเสียหายต่อหน่วยงาน 
 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 1) การปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่สามารถแจ้งให้
ผู้รับบริการทราบได ้
 

ค าแนะน า 
ท่านควรประกาศให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอนในการท างานของท่านให้ชัดเจน เพ่ือจะให้การท างานของท่านมี
ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 

ค าแนะน า 
แจ้งให้เพ่ือนทราบว่าสามารถให้ข้อมูลได้เฉพาะเท่าที่ให้ได้เท่านั้น  มิฉะนั้นอาจเสียหายกับทางราชการ 
 
 

/การเคารพบุคคล... 
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การเคารพบุคคล และองค์กร 
 

สาระส าคัญ 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ พึงเคารพสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของตนและผู้อ่ืนอย่างเท่าเทียมกัน รักษาชื่อเสียงขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของบุคคลและผู้ร่วมงาน 
 2. เคารพสิทธิความเชื่อ ค่านิยมของบุคคล และผู้ร่วมงาน 
 3. ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สวยงามและเหมาะสมเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และไม่ปฏิบัติตนที่ท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเทนมีย์ 
 5. เคารพความเป็นอาวุโสด้านวัยวุฒิ และคุณวุฒิ เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทย 
 

ข้อพึงระวัง 
 1) การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 2) การท าลายภาพลักษณ์ขององค์กร 
 3) การไม่เคารพความเป็นอาวุโส และไม่รักษาวัฒนธรรมไทย 
 2) ท่านมีหน้าที่ด าเนินการจัดสอบพนักงานจ้าง ปรากฏว่าเพ่ือนของท่านสมัครสอบครั้งนี้ด้วย และ
อยากรู้ว่าตนสอบได้คะแนนเท่าไร เพ่ือจะน าไปวิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ 
 

ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 

ค าแนะน า 
ท่านควรเคารพความเป็นอาวุโสของเพ่ือนร่วมงานคนดังกล่าว เพ่ือรักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีต่อไป 
 

ค าแนะน า 
ท่านควรยินดีรับฟัง เพราะความคิดเห็นหลาย ๆ  คน ย่อมดีกว่าความคิดเห็นเพียงคนเดียว และควรน ามา
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป 
 

การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

สาระส าคัญ 
ข้าราชการ / พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  พึงด ารงชีวิตโดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือสร้างความเชื่อถือ ศรัทธา และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป รวมถึงพึงรักษาและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า 
 

แนวทางปฏิบัติ 
 1. ยึดถือและปฏิบัติตามค าสอน ของศาสนาที่ตนนับถือในการด าเนินชีวิต 
 2. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน 
 3. รักษา และใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และบุคลากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า 
 
 

/ข้อพึงระวัง... 
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ข้อพึงระวัง 
 1) ต้องไม่มีประกาศ ข้อก าหนดใดๆ ที่เป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพการนับถือศาสนา ความเชื่อ
ทางศาสนา และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของบุคคล 
 2) การไม่ด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด ให้เหมาะสมกับฐานะของตน 
 3) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการไม่คุ้มค่า 
 4) การไม่เป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ตัวอย่าง 
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้... 
 

ค าแนะน า 
ท่านควรซื้อกระดาษโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมายที่ก าหนดไว้ และควรเลือกใช้กระดาษที่มี
กรรมวิธีการผลิตที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 

ค าแนะน า 
 1) ท่านมีหน้าที่จัดซื้อกระดาษเพ่ือน ามาใช้ในส านักงาน ขณะนี้จ าเป็นต้องซื้อกระดาษมาใช้ใน
หน่วยงานเนื่องจากกระดาษเหลือจ านวนน้อยแล้ว 
 2) กระดาษที่ใช้ในหน่วยงานของท่าน ส่วนใหญ่ใช้เพียงหน้าเดียว เมื่อไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นความลับ 
หากพิมพ์เอกสารผิดพลาดแล้วท่านจะจัดการกับกระดาษแผ่นนั้น อย่างไร 

ท่านควรเก็บกระดาษแผ่นนั้นไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านที่ยังไม่ได้ใช้โดยใช้ท าเป็นกระดาษร่างหนังสือ
ราชการ เป็นต้น 
 

บทสรุป 

ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น 
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ 
โดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วย
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของ
ท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง 

 
 

กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐  หมวด  ๑๒ การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  ส่วนที่ ๒      
การกระท าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒           
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔   มาตรา  ๑๐๐-๑๐๓ 
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