
 

 

    
 

 

 

 

คู่มือ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
Conflict Of Interest 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มอ ำนวยกำร  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๓  

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 



การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of  Interest)  
 

ค าน า 
            ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงศึกษาธิการ  ปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา               
ตามที่กฎหมายก าหนด การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ               
ที่มอบหมาย ซึ่งได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ การก ากับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา การส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
การส่งเสริมประสานงานการศึกษา ศิลปะ วัฒนะธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน การส่งเสริม สนับสนุน และการด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการ
จัดการศึกษา 
                    ในการปฏิบัติงานและด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีย่อมอาจส่งผล
กระทบต่อระบบการจัดการศึกษา ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการ
ทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดข้ึนมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของ
ปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ต้องก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ 
           ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ    
หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท า
คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรีข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
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สารบัญ 

หน้า 

บทน า                                                                                                                   ๑ – ๑๒ 

 พระราโชบายสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
 พระราชบัญญัตมิาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  
     เรื่อง นโยบายการป้องกัน ปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  

เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  
เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบรหิารงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 ประกาศส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบรุี  
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารรับทรัพยส์ินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา 
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ระเบียบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบรุ ี
ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการใหห้รือรบัของขวัญ 
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ 
 หลักธรรมาภิบาล 
 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน                                                        ๑๒ – ๒๑ 
 ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
 หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน       

บทท่ี ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ                                                               ๒๒ – ๒๖ 

บทท่ี ๓ การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์                                                        ๒๗ – ๓๒ 

เอกสารอ่านประกอบ                                                                            ๓๓ 
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บทน า 

 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง
การใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดย
ผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  
รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสงัคม  ตัวอย่างเช่น  การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ  เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น  การยกเว้น  หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อ
ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และพวกพ้อง ฯลฯ  เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา  หรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ   
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
ในการปฏิบัติราชการ  จึงได้น าพระราโชวาท  กฎหมาย ระเบียบ และแนวนโยบายแห่งรัฐมาใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. พระราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่  ๑ เมษายน ๒๕๖๒  
โดยมีใจความว่า 
                "ข้าราชการมีสิ่งส าคัญท่ีควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง   อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน      
อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ 
ล้วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นท้ังรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น” 

๒. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                  มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
                 ๒.๑ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                 ๒.๒ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่  
                 ๒.๓  กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  
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                 ๒.๔ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
                 ๒.๕ มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  
                 ๒.๖ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
                 ๒.๗ ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ มาตรฐานทางจริยธรรมตาม
วรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรม ของหน่วยงานของรัฐที่จะก าหนดเป็นหลักเกณฑ์
ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงาม ความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระท า หรือไม่ควรกระท า ตลอดจนการด ารงตนในการ
กระท าความดีและละเว้นความช่ัว 

๓. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง นโยบายการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
    และประพฤติมิชอบ  
                  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความส า คัญและความจ าเป็น ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ  สาระส าคัญยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม         
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และจะยึดมั่นท าให้เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน ภายใต้      
การด าเนินการตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จานวน ๕ ข้อ ดังนี้  
                  ข้อ ๑ ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ อันมิ
ควรได้จากการปฏิบัติงานทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งละเว้นการด าเนินการหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ใดๆ อันน าไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ราชการและอันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย  
                  ข้อ ๒ จิตมุ่งบริการ หมายถึง ให้บริการคู่ความผู้มาติดต่อและประชาชนด้วยความเต็มใจ ใช้กิริยา
วาจาที่สุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยไมตรีจิต ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  
                  ข้อ ๓ งานสัมฤทธ์ิผล หมายถึง ปฏิบัติงานโดยมีเปูาหมายที่ชัดเจน วางแผนจัดล าดับความส าคัญ
เร่งด่วนของงาน ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทุ่มเทความสามารถ และใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อท างานให้ส าเร็จ ประสานสัมพันธ์และ
ท างานเป็นทีม โดยค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิของงานและประโยชน์ของทางราชการ  
                  ข้อ ๔ พัฒนาตน หมายถึง พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะให้เหมาะสมกับคุณสมบัติ      
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
                 ข้อ ๕ ตรวจสอบได้ หมายถึง ปฏิบัติงานโดยยึดหลักเสมอภาค โปร่งใสและพร้อมรับผิด 

๔. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี สังกัดส า นักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  
                ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
                ๔.๑ เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่  สร้างความโปร่งใส            
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
                ๔.๒ ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของข้าราชการและเจา้หน้าที่ เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                ๔.๓ ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจ             
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
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                ๔.๔ ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงาน/ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่  สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ  
                ๕.๕ ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
                 ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วยงานและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น ๓ 
หมวด ดังนี้  

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

             ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนน้ี  
“ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญตัิ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน  
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”หมายถึง คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
                ข้อ ๒ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รักษาการ ตามประมวลจริยธรรมนี้   
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
                 ข้อ ๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีทุกคน มีหน้าที่
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย  
                     ๓.๑ ก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้  
                           ๓.๑.๑ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
                            ๓.๑.๒ รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
                            ๓.๑.๓ ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆที่เข้ามาติดต่องานด้วยโดย
ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้สิทธิพิเศษเฉพาะคน  
                           ๓.๑.๔ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนาม
ของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว  
                           ๓.๑.๕ ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธ์ิแก่ผู้อื่น  
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                           ๓.๑.๖ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายการปูองกันการทุจริต 
และนโยบายต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  
                         ๓.๑.๗ ขอค าปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย หากมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่  
                        ๓.๑.๘ จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจมุ่งมั่นที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน  
                  ๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  
                        ๓.๒.๑ การด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการที่เป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามความในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ได้แก่การด าเนินกิจการดังต่อไปนี้  
                          (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมสี่วนได้เสยีในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรฐัที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผูน้ั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  
                          (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ  
                         (๓) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจา้หน้าทีข่องรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกิจเอกชนน้ันอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น   
                       ๓.๒.๒ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามความในมาตรา ๑๐๓ กับการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
                          (๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัว       
ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดามารดาเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้ที่เป็น
ปกติประเพณีนิยมที่มีการใหข้องขวัญแก่กันและของขวัญทีใ่ห้นั้นจะมีราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนดไว้มิได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตาม
มาตรา ๑๐๓ รวมถึงการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะท าการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดหรือเงินสวัสดิการใด ๆ 
เพื่อมอบให้หรือจัดหาของขวัญให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถด าเนินการ  เรี่ยไรในกรณีข้างต้นได้  
                           (๒) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เปน็ผู้บงัคับบัญชา จะยินยอมหรือรูเ้หน็เป็นใจให้บคุคลในครอบครวั
ของตนรับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ ในการบังคับบัญชามิได้ เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตามปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน)  
                          (๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนเองรับ
ของขวัญจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ เว้นแต่เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญมีมูลค่าไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดไว้ สาหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทจุรติ ได้แก่ การห้ามรับของขวัญจากผูซ้ึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรฐัด าเนินการอยา่ง
หนึ่งอย่างใด เช่น การขอใบรับรอง การขอให้ออกค าสั่งทางปกครอง การร้องเรียน หรือการรับของขวัญจากผู้
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ประกอบธุรกิจหรือผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ หรือการรับของขวัญจากผู้ซึ่งกาลังดาเนินการ
ใดๆ ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล เป็นต้น  
                          (๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  
ดังต่อไปนี้  
                             ๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป  
                             ๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
                            ๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
                      ๓.๒.๓ ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน
หน่วยงาน  
                     ๓.๒.๓ ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเอง  
                     ๓.๒.๔ ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อื่นๆ    
จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ  
                     ๓.๒.๕ ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริการ   
ในการตกแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย  
                    ๓.๒.๗ ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย  
                    ๓.๒.๘ ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา  
                    ๓.๒.๙ ห้ามมิให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการท างานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ  
                    ๓.๒.๑๐ ท าลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน เช่นให้ค าช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญา ในทางที่
ตักตวงประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญาทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้รางวัล
ตอบแทนก็ตาม  
                   ๓.๒.๑๑ ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว  
                   ๓.๒.๑๒ ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า  
                   ๓.๒.๑๓ ห้ามน าข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือน าข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 
เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
                  ๓.๒.๑๔ ห้ามน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การน า
รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว  
 

หมวด ๓ 
ส่วนท่ี ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
             ข้อ ๔ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีมีหน้าที่ควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่างทั่วถึงและจริงจังโดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  
                   ๔.๑ ประชุม สัมมนา เพื่อให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่  



6 
 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interest)  

 

                   ๔.๒ ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
                   ๔.๓ ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  
                   ๔.๔ ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือน การตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  
                  ๔.๕ อื่นๆตามที่เห็นสมควร  
             ข้อ ๕ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
                   คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วย  
                      ๕.๑ รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานกรรมการ  
                      ๕.๒ ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เป็นกรรมการ  
                      ๕.๓ นิติกร เป็นกรรมการ/เลขานุการ  
กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  
                 ข้อ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนมี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้  
                       ๖.๑ ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
                       ๖.๒ สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  
                      ๖.๓ ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง         ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  
                     ๖.๔ คุ้มครองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้นั้นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม         
ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  
 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

                  ข้อ ๗ การฝุาฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒ เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาด าเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี  
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๕. ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
                 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ีมีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการบรหิารงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ประกอบตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน ปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน              
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)  
                   ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ก าหนดนโยบายการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับ ซ้อน     
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ     
และค่านิยมส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกัน 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  (พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔) ที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” (Zero Tolerance & Clean Thailand) และได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ (ระยะ ๔ ปี) ซึ่งส่งเสริม ปลูกฝัง 
และสร้างจิตส านึกราชการใสสะอาดปูองกันและเฝาูระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจัดการกรณีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนแล้ว หรือก าลังจะเกิดข้ึน รวมทั้งมีเครือข่าย
อาสาสมัครต่อต้านการทุจริตว่า ความประพฤติของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดกาญจนบุรี จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน และ
คาดหมายว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับการปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม  
                     ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจ านงในฐานะผู้บริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่พร้อมจะ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสใน               
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็น
ธรรมแก่สาธารณชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  
                     ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่าส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่
มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ที่ว่า 
“ขับเคลื่อนและบูรณาการการศึกษาระดับจังหวัดอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติอย่างยั่งยืน”  
                     ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจ านง ต่อเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่
ด้านการบริหารในการปอูงกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยส านึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มี
อยู่      จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สติปัญญา ความรู้ความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง รู้ว่าสิ่ งใดถูก สิ่งใด
ผิด สิ่งใดควรกระท า สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ท าปราศจากความเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน และร่วมใจท าดีเพื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของเรา  
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                      ในนามของผู้บริหารทุกระดับของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอประกาศ
เจตนารมณ์ที่พร้อมจะส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความ
โปร่งใสในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบ
ความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เพื่อสร้างความเ ช่ือมั่นแก่สังคมว่า ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีเจตจ านงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นท าให้ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะด าเนินการ ดังนี้  
                ๑. ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ก าหนด  
                ๒. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในด้านคุณธรรมและปูองกันการทุจริต        
คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการและ
ประเทศชาติ  
               ๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษ        
ทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
เกิดความละอาย หรือความกลัวที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชัน  
               ๔. ปลูกฝังจิตส านึกให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
               ๕. แนวทางการด าเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ  
                   ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
                  ๕.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ประสานความ
ร่วมมือเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครเครือข่ายต่อต้านการทุจริตของจังหวัดกาญจนบุรี และกระทรวงศึกษาธิการ  
                  ๕.๓ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันด าเนินการ
ศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
                   ๕.๔ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและรณรงค์ให้เยาวชน 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ร่วมเป็นอาสาสมัคร
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต  
                   ๕.๕ ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝาูระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครต่อต้านการทุจริต  
                   ๕.๖ ร่วมกันจัดท าดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)  
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                   ๕.๗ ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต   
                    ๕.๘ ร่วมให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามประเมินผล และรายงานผล               
การด าเนินงาน  
                    ๕.๙ ร่วมกันด าเนินการอื่นใด เพื่อปูองกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(นายอนันต์ กัลปะ) 
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุร ี

 
 ๖.ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด      
โดยธรรมจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑  
              อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี จึงก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา ไว้ดังนี้  
              ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑”  
              ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ญาติหรือจากบุพการีหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรม เนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า 
อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม  
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรบับรกิาร การรบัการ
ฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
               ข้อ ๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้  
              ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้  
                     (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป  
                     (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
                    (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป   
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            ข้อ ๕ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมี
ราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจา้หน้าทีผู่้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีโดยทันที  
            ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เปน็ไปตามหลกัเกณฑ์หรือมรีาคาหรือมมีูลค่ามากกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ ๔ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีหรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์น้ันต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่   ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีโดยเร็ว เมื่อได้ด าเนินการตาม
ความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย  

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗. ระเบียบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ว่าด้วยการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือ
รับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ พ.ศ.๒๕๖๑  
            โดยเป็นการสมควรก าหนดระเบียบว่าด้วยการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญ
ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมองค์กรให้เกิด
ธรรมาภิบาลสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นการปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและช่วยส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  
            ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีว่าด้วยการปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
            ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
            ข้อ ๓ ในระเบียบนี้  
“ของขวัญ”หมายความว่า เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันในโอกาสต่างๆโดยปรกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือเทศกาล วันส าคัญต่างๆหรือให้กันตามมารยาท ทางสังคมตามอัธยาศัย
ไมตรีตามความเสน่หาตามกาลอันควรสงเคราะห์หรือเพื่อเป็นสินน้ าใจและ ให้หมายความรวมถึงการที่มีมูลราคา
อื่นใดเช่นการลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการการรับ การฝึกอบรมหรือการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่คุรุสภา พนักงานราชการลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง
ช่ัวคราว  
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อ านวยการ
กลุ่มตามโครงสร้างภายในของส านักงาน  
“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดามารดา
เดียวกัน บิดามารดาของคู่สมรส  



11 
 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interest)  

 

“บุคคลอื่นใด” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีค าขอให้ส านักงานด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประกอบธุรกิจหรือ
มีส่วนได้เสียในธุรกิจที่ท ากับส านักงานหรอืก าลงัด าเนินกิจกรรมใดใดที่ส านักงานหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานเปน็
ผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล  
             ข้อ ๔ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยเคร่งครัด  
             ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่จะอาศัยต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดใดให้แก่ตนเองและผู้อื่นมิได้  
             ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่จะอาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับหรือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใดใด
ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมิได้  
            ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่จะท าการใดใดอันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเกี่ยวข้องกับงานราชการไม่ได้  
            ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ด าเนินการใดใดที่เป็นการให้ของขวัญหรือของก านัลหรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัว
เงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุแต่งตั้งเลื่อนระดับต าแหน่งหรือความดีความชอบพิเศษ
ไม่ได้  
            ข้อ ๙ ผู้บังคับบัญชาจะได้รับของขวัญจากเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนไม่ได้เว้นแต่ของขวัญที่
ได้รับจากเจ้าหน้าที่นั้น ในแต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
           ข้อ ๑๐ เจ้าหน้าที่จะรับของขวัญใดจากบุคคลอื่นมิได้เว้นแต่ของขวัญที่จะรับจากบุคคลอื่นใดในแต่ละ
โอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
           ข้อ ๑๑ ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าที่ก าหนด ข้อ ๙และข้อ ๑๐ 
แต่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อการรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพัน ธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือ
ระหว่างส านักงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับของขวัญนั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
จนถึงผู้บังคับบัญชาสูงสุดของส านักงาน เพื่อด าเนนิการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติก าหนด ต่อไป  
           ข้อ ๑๒ การรับของขวัญจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือไม่หรือมีมูลราคาต่ ากว่า 
๓,๐๐๐ บาท ได้มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ อันดีให้เจ้าหน้าที่
ผู้ได้รับของขวัญนั้นด าเนินการเช่นเดียวกับกรณีตามข้อ ๑๑ การรายงานการรับของขวัญ ตามข้อ ๑๑ ให้จัดท า
ตามแบบท้ายระเบียบ  
          ข้อ ๑๓ เพื่อเป็นการส่งเสริมทัศนคติในเรื่องการสร้างค่านิยมให้หรือรับของขวัญ ให้ผู้บังคับบัญชา
ส่งเสริมให้การแสดงความปรารถนาดีต่อกันของเจ้าหน้าที่ในโอกาสต่างๆแสดงออกด้วยการ ใช้บัตรอวยพรมา
แสดงความเสียใจหรือการลงนามสมุดอวยพรแทนการให้หรือรับของขวัญ  
          ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดใดจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการจัดหาของขวัญตามประเพณี
นิยมหรือวาระต่างๆแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชามิได้  
         ข้อ ๑๕ เจ้าหน้าที่จะน าข้อมูลลับของทางราชการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ พวกพ้องหรือ
ครอบครัว หรือคนรู้จักมิได้  
         ข้อ ๑๖ เจ้าหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
         ข้อ ๑๗ เจ้าหน้าที่จะน าทรัพย์สินใดใดของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ ผู้อื่นมิได้  
         ข้อ ๑๙ เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาราชการในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนไม่ได้  
         ข้อ ๒๐ เจ้าหน้าที่ผู้ใดฝุาฝืนจงใจหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นการกระท าผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามความเหมาะสม  
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         ข้อ ๒๑ ผู้ใดพบเห็นการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้แจ้งเบาะแสได้ที่
ช่องทางการร้องเรียนต่างๆของส านักงานหรือแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง  
         ข้อ ๒๒ กรณีที่ผู้บังคับบัญชาเหน็ว่าการกระท านั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีมูลความผิดทางอาญาหรืออาจเป็นการฝุาฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้ง 
รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปตามล าดับ เพื่อรายงานต่อศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น พิจารณาด าเนินการต่อไป  
         ข้อ ๒๒ ให้ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการตามระเบียบนี้ 
๘.ค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้นอ้ยรูจ้ักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยูโ่ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
๑๑. มีความเข้มแข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจฝุายต่ า 
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๙.หลักธรรมาภิบาล 
             “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัท 
ภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้นไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ที่เกิดข้ึนในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวล
มนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสาน
ประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 
หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ ๖ ประการดังน้ี 
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มี
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ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสงัคมทีป่ระชาชนมีส่วนร่วมรบัรู ้และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่าง
ดีย่ิง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องใน
หน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือ
ประชาชนด้วย 
๑๐.หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมีพระราชด ารสัช้ีแนะ
แนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนกิรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมือ่ภายหลงัได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อใหร้อดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยัง่ยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผูอ้ื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพจิารณาจากปจัจัยทีเ่กี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการกระท าน้ัน ๆ 
อย่างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้พรอ้มรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
 

  เง่ือนไข 
               การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
            เง่ือนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่ เกี่ยวข้อง อย่างรอบ
ด้าน  ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา  ให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 

เง่ือนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติ ปัญญาในการ ด าเนินชีวิต 
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บทท่ี ๑  
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ค าว่า  Conflict  of  Interests  มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า  เช่น  “ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน”  “ผลประโยชน์ขัดกัน”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  หรือ  “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”  ถ้อยค าเหล่านี้ถือ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงความทับ
ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมผีลประโยชน์สว่นตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าทีแ่ละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่
จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินมีลักษณะ ๗  ประการ  ดังนี้ 
  ๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้อ านาจ
หน้าที่ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น 
  ๒. รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว
รับเงินจากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า  เป็นต้น 
  ๓. ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่
ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ราชการท างานส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 
  ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนัก
บัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
  ๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผูอ้ื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม  โดยใช้
ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยให้ผลประโยชนข์อง
สาธารณะมีความส าคัญในอันดับต้น 
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย  และต้องไดร้ับการปฏิบัตอิย่างเป็นธรรม) 
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การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึนและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

ส าหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่คือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

การบริหารผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 
• ผู้รับบริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม

โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความส าคัญอันดับต้น 
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจา้หน้าทีย่ังเปน็รากฐานของหลักนิติธรรม (ทุกคนเสมอภาคภายใต้

กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจ
น าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น
จะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดข้ึนในการท างานและต้องพัฒนา
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้
เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก 
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interest)  

 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/

กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจ
ของเจ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้
ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกีย่วกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ าใจ
ไมตรีอื่นๆ 

- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคต/ิเลือกที่รักมักที่ชัง
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

•หน้าท่ีสาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้ง
ระดับท้องถ่ินและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ท างานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

•ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ 
ต้องจ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหา 
ต าแหน่งงานใหม่ 
 
•ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ 
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interest)  

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

สาธารณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า

มี แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซอ้นที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่าง
มีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นน้ันจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

•หน้าท่ีทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คน
อื่นๆท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาท
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติ
ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 
 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธ์ุ
วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดิเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการ
ต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นข้ันตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซอ้นการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าใหเ้จา้หน้าที่รว่มมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบ
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และนโยบายและเจ้าหน้าทีก่็มีความรบัผดิชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมใหม้ีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้
ในทางที่ผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่

จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
• กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบรบิทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ข้ันตอนส าหรับการพัฒนา
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดข้ึนในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดข้ึนได้น้ันมีประเภทใดบ้าง 
- เปูาหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อปูองกันไม่ให้

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 
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- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้
เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธ์ุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็น
จีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการที่อุป
สงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กรและยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริงแบบที่เห็นหรือ
แบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมปีระสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปดิเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองกต็้องรูวิ้ธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ข้ันตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่
ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วม
ท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอ านาจ
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่
มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน

ต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
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เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่ องจากเจ้าหน้าที่
มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่จะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือไม่ (๒)ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ
ลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดข้ึนก็
เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมใน
การระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท า
ให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในการร่วมกัน
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถาม

ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัย
เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม 
(integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
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รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก
ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
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บทท่ี ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรง
หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชน
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาด
ประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก
ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

การยดึมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรม
ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคน
และสังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรอืทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการที่
ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับ
การปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมกัได้รับการปฏิบตัิในทางตรงกันข้ามการตัดสนิใจที่จะ
เปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้ง
การปกปูองข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจได้ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยง
สาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 
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• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
                   การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
สบืเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก
ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

• การส่งสาสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคด

โกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเช่ือมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
แนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง

นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมที่
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย 

การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อปอูงกนัการละเมิดหลกัคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

• องค์กรควรจะท าอย่างไร : 
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิดจัดช่องทาง

อ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกปูองผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกปูองคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่ างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ 

แผ่นดิน 
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่

คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน 
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ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายง าน/เปิดเผย
จะต้องท าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อ
การเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที  (อย่าง
เป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ 

ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือ
การเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกปูอง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
• การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือ

การให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงาน
ต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง

อย่างเช่ือมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
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• เบื้องหลังความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ

องค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปูองกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิดของ
เจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
 การปกปูองสทิธิของบุคคลใดๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการเปิดเผยเปน็เรื่องทีส่ าคัญมากหน่วยงาน
จะต้องพสิจูน์ให้ได้ว่าจะใหก้ารดูแลอย่างเหมาะสม มีการบรหิารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่
เกิดความเช่ือมั่นและพฒันาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกปูองคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 

สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ 

และหัวหน้าสายงาน 
•บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Public 

Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญ
มากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่
เกิดข้ึนจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึง่เป็นปจัจยัที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผย
บางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้
ต่อต้านเท่าที่จะท าได้ 

บทบาทอื่นๆคือ 
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจ

ว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี 
- ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 



26 
 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interest)  

 

- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้ค าปรึกษา

แนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดข้ึน และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เป็นความลับ เช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสารที่สมบรูณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรปุรายละเอียดเปน็เอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การ
กระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน
หรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดข้ึนเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 
หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับ
ข้อร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูอง
คุ้มครองพยาน 

• เป้าหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้
ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 บทท่ี ๓ 
การให ้- การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐว่า จะตอ้งตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์
ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจและการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายน้ี 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริการหรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคา
ได ้

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการ
ต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึง
สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อื่นๆ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่

รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
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๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินน้ันสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ

เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเช่ือถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ 

 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นัน้จะมีค่าเพียง 

เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อให้เกิดความรู้สึก
ผูกพันหรือพนัธะกับผู้ให้  และอาจก่อให้เกิดความ

เส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 
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๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร
หรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและ
มิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่
จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนน้ันๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวยฯลฯ 
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ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน

กลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะ
ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา

ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สนิของสว่นราชการและส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอย่างไร 
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ข้ึนกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน 
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ันๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ 
 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ 
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ
และหรือผลประโยชน์น้ันๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคด
โกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
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การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิด
ความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า
มาตรฐานที่ก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นน้ี ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า
เป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็น
การท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่นๆก็ท าเช่นน้ี ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็น

คนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้แม้ว่า

ฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกปูองท่านจากการถูก

ด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-24- 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหน่ึง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซ้ือจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้า

ร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้
เก็บของรางวัลน้ันไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังน้ันเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่า
จะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึง
ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ 

  ผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า  : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

•บทสรุป 
ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่าน
ถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัด
ให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่ าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของ
ท่านเอง 
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การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict Of Interest)  

 

เอกสารอ่านประกอบ 
 
คู่มือดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวัดความโปร่งใส   

หน่วยงานภาครัฐ, ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,กรุงเทพฯ
,๒๕๕๕. 

 

ณัฐวัฒน์  อริย์ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕, 
 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “การปูองกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นการ 
ด าเนินการในเชิงธุรกิจ”, ส านักงานคณะกรรมการปอูงกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ
,๒๕๕๓. 
 

พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว  และคณะ, “องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๓๙. 

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

 
 
 

 
 

 



 
 

   
 
 

                      
 

ที่ปรึกษา 
  

                         นายอนันต์   กัลปะ   ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                        นายโอภาส  ต้นทอง  รองศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
                                   เรียบเรียง/รวบรวม/จัดท าคู่มือ 
               นางพรทิพย์  สันทัด  ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ ศธจ.กาญจนบุรี 
 
                                     

ออกแบบปก/ภาพ 
นางสาวดารณี แต่แดงเพชร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.กาญจนบุรี 

 

 


