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อําเภอแมทะ  จังหวัดลําปาง 



 
 
 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

ความหมาย 
  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบัน และเปนบอเกิดของปญหา    
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล ขาดเปาหมาย     
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน    
ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ
หลายประการ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
มีสาระสําคัญแบงเปน ๓ สวนหลัก ประกอบดวย  

๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน  
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ  
๓. การรับของขวัญและผลประโยชน 

 

สวนที่ ๑  : เทศบาลตําบลน้ําโจ 
กรอบแนวคิดการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
- ประชาชนและผูรับริการมีความคาดหวังใหพนักงาน เจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 

ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยยึดผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญอันดับแรก 
- พนักงาน เจาหนาท่ี ของเทศบาลตําบลน้ําโจ ปฏิบัติงานหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความ

ละอาย เกรงกลัวตอการกระทําบาปและเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย
และไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม) 

- ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ พนักงาน เจาหนาที่เทศบาลตําบลน้ําโจ 
อาจจะละเลยประโยชนสาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตน หรือของคนบางกลุมแทน ซึ่งจะมีผล    
ตอการปฏิบัติงาน และอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด 

- เฝาระวังการจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใส และพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอน
ความเชื่อมั่น ความศรัทธาและความไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของสํานักงานเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ปจจุบันขอบเขตของประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน รวมถึง
ระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหมีความสัมพันธซบัซอน/ซอนทับมากขึ้น  

- ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อผลประโยชนทับซอนนั้นๆ มีอิทธิพลตอการปฏิบัติ
หนาที่หรือการตัดสินใจของเจาหนาที่ 
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- ผลประโยชนทับซอนไมไดผิด หรือไมใชความผิดในตัวของมันเอง เนื่องจากพนักงาน เจาหนาที่
ของเทศบาลตําบลน้ําโจ ก็มีชีวิตสวนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชนสวนตนของพนักงาน เจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลน้ําโจ ก็มาขัดแยงกับการทําหนาที่ แตประเด็นที่พนักงาน เจาหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ ผูรับผิดชอบตอง
เปดเผย ผลประโยชนทับซอนที่มีใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน ไมแอบแฝง หรือมีพฤติกรรมที่เคลือบแคลง        
หรือนาเชื่อไดวา กระทําการ หรือละเวนกระทําการโดยมิชอบ หรือโดยทุจริต  

การจัดการผลประโยชนทับซอนกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและเจาหนาที่ เนื่องจาก 
- ลดและยับยั้งการทุจริตประพฤติมิชอบ 
– สามารถแกขอกลาวหาเรือ่งความลําเอียงไดงาย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง  

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ 
ผลประโยชนสวนตน (private interest)  
- ผลประโยชน คอื สิ่งใดๆ ที่มีตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ 
“ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาท่ี 

แตรวมถึง คนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดก็ตามที่เจาหนาท่ีประสงคจะใหคนเหลานี ้  
ไดประโยชน หรือ เสียประโยชนอยางใดอยางหนึ่งแลว เมือนั้นก็ถือไดวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ  

ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน     
(non-pecuniary)  

๑. ผลประโยชนสวนตนที่เก่ียวกับเงิน นอกจากจะเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองแลว ยังเก่ียวของ
กับการเพ่ิมพูนประโยชน หรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่ไดรับงาน
จากหนวยงาน รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอ่ืนๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือ
สิ่งของที่แสดงน้ําใจไมตรีอ่ืนๆ เปนตน  

๒. ผลประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับเงิน เปนผลประโยชนที่เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล 
ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความ
ลําเอียง/อคติ/ เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้  

- หนาที่สาธารณะ (public duty) เจาหนาท่ีของรัฐทุกประเภท ตองใหความสําคัญและปฏิบัติ
หนาที่อันเปนประโยชนสาธารณะ (public interest) รวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติงานใหกับ
หนวยงานภาครัฐ เชน ที่ ปรึกษา อาสาสมัคร คณะกรรมการ เปนตน  

- ผลประโยชนสาธารณะ คือ ประโยชนของชุมชนหรือของประชาชน หรือสังคมโดยรวม ไมใช
ผลรวมของ ผลประโยชนของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของบุคคลใดกลุมใดเปนการเฉพาะ ในเบื้องตน
เจาหนาที่ภาครัฐพึงตองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหความสําคัญอันดับตน ดังนี ้
 
 
 
 



3 
 

  ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
  ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
 ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
 ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัด 

ขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่  
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน  
 หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน  
 หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน . 
 ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่  
 ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง  

- ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)  องคกรสากล  คือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD)  นิยามวา  เปนความทับซอนระหวางผลประโยชน   
สวนตนและผลประโยชนสาธารณะ ที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของจาหนาที่ภาครัฐ   โดยแบงออกเปน ๓ ประเภท 
คอื 

ประเภทที่ ๑  ผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชน
สวนตนและสาธารณะเกิดขึ้นจริง  

ประเภทที่ ๒  ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอน 
ที่สาธารณะชนเห็นวา เขาใจวา และหรือเชื่อไดวา มีผลประโยชนทับซอนอยูจริง แตขอเท็จจริงอาจจะไมมีก็ได        
ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้ไมมีประสิทธิภาพ อาจสงผลกระทบและสรางความเสียหาย              
ตอภาพลักษณขององคกร หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ดังนั้น เจาหนาที่ภาครัฐและผูเก่ียวของ จะตองประพฤติตน
อยางมีคณุธรรมจริยธรรม ตองยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต และตองประพฤติตนใหสาธารณะชนรับรูและเห็นดวย
วาไมมีผลประโยชนทับซอนแตประการใด  

ประเภทที่ ๓ ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบัน
อาจจะทับซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  

- หนาที่ทับซอน (Conflict of duty)  หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 
interests) แบงออกเปน  ๒  ประเภท  

ประเภทที่ ๑  เกิดจากการท่ีเจาหนาที่มีบทบาทมากกวาหนึ่งหนาที่ เชน เปนเจาหนาที่ใน
หนวยงาน และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสองจากกันไดอยางเด็ดขาด หรือเปนอิสระตอกันได อาจสงผลให
การทํางาน หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 

ประเภทที่ ๒  เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดรับรูรับทราบขอมูลภายในบางอยางของหนวยงานนั้น ๆ ที่อาจนํามาใช
ประโยชนแกการ ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ใหกับอีกหนวยงานหนึ่งไดรับผลดีผลเสีย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความ ลําเอียง/อคติ หรือประพฤติมิชอบ จึงถือวาบทบาทหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชน
ทับซอนดวย  
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การจดัการผลประโยชนทับซอน ดวยหลักการ ๔ ประการ   

หลักการที่ ๑  ปกปองผลประโยชนสาธารณะ เจาหนาท่ีตองปฏิบัติหนาที่เพ่ือผลประโยชน   
ของราชการและสาธารณะ เปนหนาที่หลักภายใตกรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนราชการ พิจารณาความ
ถูกผิดอยางตรงไปตรงมา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอ
บุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ 
เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบดวย   

หลักการที่ ๒  สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด โดยการจัดการผลประโยชนทับซอน
อยางเปดเผยและจัดการที่โปรงใส เปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิด มีวิธีการตางๆ เชน จดทะเบียน
ผลประโยชน โยกยาย เจาหนาที่จากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผลประโยชนสวนตน
หรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่   

หลักการที่ ๓  สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง การแกปญหา
หรือจัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และ
องคกร ดังนั้น เจาหนาที่ตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และที่สําคัญผูนําองคกรตองเปนแบบอยางท่ีดีในการแกไขปญหา
ผลประโยชนทับซอนอยางจริงใจดวย   

หลักการที่ ๔ สรางวัฒนธรรมองคกร โดยการสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ ดังนี้  

๑. ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่ เพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติ รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน  

๒. สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจ   
ในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน  

๓. ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใช
ในทางที่ผิด  

๔. สงเสริมใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชนทับซอนเพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็สงเสริมการสรางระบบมาตรฐานใน
การสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม การสรางกระบวนการระบุความเสี่ยงและ
จัดการผลประโยชนทับซอน การสรางกลไกความพรอมรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก และวิธีการจัดการ 
(รวมถึงการ ลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตองทําตามกฎระเบียบและ
มาตรฐาน 
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แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน ของเทศบาลตําบลน้ําโจ  ๖  ขั้นตอน 
ขั้นตอนที่ ๑ ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดขึ้นในองคกร    
ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา    
ขั้นตอนที่ ๓ ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการ

จัดการผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร    
ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการเปนแบบอยาง    
ขั้นตอนที่ ๕ สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความ

มุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับซอน    
ขั้นตอนที่ ๖ บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 
 

ขั้นตอนท่ี ๑ การระบุผลประโยชนทับซอน โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  
(๑) ระบุวา มีงานใดหรือขั้นตอนใดทีมีความเสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับซอนและ

ผลประโยชนทับซอนมีประเภทใดบาง 
(๒) ระบุวา อะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมใหผลประโยชนทับซอน       

ที่เกิดขึ้นจริง (actual) และผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent)  
(๓) ระบุวา เจาหนาท่ีรายใดรับผิดชอบ เพื่อกระตุนใหเจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือ 

ดําเนินงานปองกันมิใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
(๔) ระบุใหชัดเจนวาผลประโยชนทับซอนสวนตนมีอะไรบาง เชน ผลประโยชนทางการเงิน/

เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจสวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครับ ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) 
ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน (ผูรับจาง ชมรม มูลนิธิ พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนคูขัดแยง       
คูแขงขัน เปนตน  

(๕) ระบุวางานใด/ขั้นตอนใดเปนความเสี่ยงที่อาจเกิดผลประโยชนทับซอน เชน การจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ
คุณภาพพัสดุ การควบคุมมาตรฐานของการทํางาน  การออกใบอนุญาต การลงโทษ การตัดสิน การไกลเกลี่ยขอ
พิพาท เปนตน  
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ขั้นตอนที่ ๒ พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม  โดยผูนําองคกรและเจาหนาที่เกี่ยวของกับ

วิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน ตองระบุใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกร และความรับผิดชอบของ
บุคลากร ภายในองคกรและสามารถบงชี้ไดวา 

(๑) มีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นเมื่อใดข้ันตอนใดและในรูปแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบที่เห็น 
หรือแบบเปนไปได)  

(๒) เปดเผยผลประโยชนทับซอน และแนวทางการบริหารจัดการ  
(๓) ติดตามประเมินผล  

ขั้นตอนท่ี ๓ การเสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) การแนะนํา กํากับ ควบคุม ดูแลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ อยางสม่ําเสมอ – ตอเนื่องเจาหนาท่ี

ทุกคน สามารถเขาถึงขอมูลที่จะชวยใหระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน  
(๒) การเสริมสรางความรูความจริงที่ถูกตองวา ผลประโยชนทับซอนคืออะไร ผลประโยชน      

ทบัซอน เกิดขึ้นบอยในองคกร จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชนทับซอน อีกทั้ง ระบุและจัดการ ผลประโยชนทับ
ซอนที่นาเชื่อไดวาจะเปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ    
การจัดซื้อจัดจาง การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบคุณภาพพัสดุ การควบคุมมาตรฐานของการทํางาน 
การออกใบอนุญาต การลงโทษ การตัดสิน การไกลเกลี่ยขอพิพาท เปนตน  

(๓) การสรางความตื่นตัวของเจาหนาที่เพื่อมิใหเกิดผลประโยชนทับซอน และพัฒนาวิธีการ
ปองกัน และปญหาเกิดผลประโยชนทับซอน 

ขั้นตอนท่ี ๔ ดําเนินการเปนแบบอยาง โดยมีแนวทางปฏิบัติ  ดังนี้  
(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะบงชี้วาหนวยงาน และเจาหนาท่ีมีปญหาเรื่องผลประโยชน

ทับซอนหรือไม  
(๒) พิจารณาปจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน  
(๓) ชั่งน้ําหนักประโยชนองคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณา    

หาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน  

ขั้นตอนท่ี ๕ สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
(๑) สื่อสารภาพลักษณขององคกร ในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย วาองคกรสามารถจัดการกับ 

ผลประโยชนทับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(๒) เนนการสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก หรือบุคคลภายนอกองคกร อีกทั้งใหม ี    

สวนรวม เชน มีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยง มีสวนรวมการพัฒนากลไกปองกันปญหาผลประโยชนทับซอน รวม
ทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน เปนตน  

ขั้นตอนที่ ๖ การบังคับใชและทบทวนนโยบาย โดยทําการทบทวนการบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบ
แบบแผนราชการ คําสั่งบังคับบัญชาที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย โดยสอบถามขอมูลจากเจาหนาผูรับผิดชอบและ  
ผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ   
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สวนที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนทับซอน   

การเปดเผยผลประโยชนทับซอน  คือ  การเปดเผยและการรายงานขอสงสัยเก่ียวกับผลประโยชน     
ทับซอน การประพฤติมิชอบ ตลอดจนการปฏิบัติหนาที่ไมชอบดวยหลักกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เปนรากฐาน
ของความถูกตองเปนธรรม (integrity) ของเจาหนาที่ของรัฐ   

ผูเปดเผยผลประโยชน    เทศบาลตําบลน้ําโจ สนับสนุนผูเปดเผยขอมูลที่เปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมของ
เจาหนาท่ีที่เก่ียวของกับพฤติกรรมและประพฤติมิชอบ หรือมีพฤติกรรมทุจริตตอหนาที่ เพ่ือปกปองผลประโยชน
สาธารณะ โดยผูเปดเผยขอมูลจะไดรับการยกยอง ชมเชยเปนกรณีพิเศษ และคุมครองมิใหเกิดอันตรายใดๆ       
ตอชีวิตและทรัพยสิน   

มูลเหตุที่ทําใหการเปดเผยยาก  มูลเหตุสําคัญที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิด หรือเปดเผย
ขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมของเจาหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน ดังนั้น เทศบาลตําบลน้ําโจจะรักษา
ความลับของผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิด หรือมีผลประโยชนทับซอน ตลอดจนปกปองมิใหผูเปดเผยถูกปฏิบัติ 
หรือถูกกลัน่แกลงท่ีไมชอบดวยหลักคุณธรรมจริยธรรม   

กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย  เทศบาลตําบลน้ําโจ มีนโยบายสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับ
บุคคลที่ เปดเผยการกระทําผิดและคุมครองผู เปดเผยการกระทําผิด รวมทั้ งอ่ืนๆ ที่จะไดรับผลกระทบ              
โดยมีวัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ 

- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด  
- เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 
- เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี  
ขอมูลที่เปดเผยควรประกอบดวย 
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่  
- การบริหารที่เปนอคติหรือ (ลมเหลว) หรือเลือกปฏิบัติ 
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงนิของแผนดิน  

  - การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย        
ตอสิ่งแวดลอม 
 

การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน 
เทศบาลตําบลน้ําโจ สนับสนุนใหเจาหนาที่ในสังกัดทุกคน สามารถเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการ 

ทุจริตประพฤติมิชอบ และการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือการ
ใหบริการที่ไมเปนธรรม โดยสามารถเปดเผยขอมูล หรือรายงานพฤติกรรมบุคคลที่เคลือบแคลงนาสงสัยวาจะมี
ผลประโยชนทับซอนตอผูบังคับบัญชา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการจริยธรรม องคกรอิสระ เชน 
สํานักงาน ป.ป.ช.  สํานักงาน ป.ป.ท.  ผูตรวจการแผนดนิ  เปนตน   
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ปจจัยความสําเร็จ 
เทศบาลตําบลน้ําโจ ใหความสําคัญเปนกรณีพิเศษวาการเปดเผยการกระทําที่ดีที่สุด คือ ภาวะ 

ผูนําองคกร ซึ่งเปนสวนสําคัญในการเปดเผยการกระทําของเจาหนาที่ และผลักดันใหการเปดเผยอยางเปน 
รูปธรรม การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เก่ียวของกับการเปดเผย ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง     
ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา ควบคูกับการสรางวัฒนธรรมที่ยึดถือความถูกตองขององคกร องคกร 
ที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบ
อยางจริงจัง จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ   

ดัชนีวัดความสําเร็จ   โดยพิจารณาไดจาก   
 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรง และบุคลากรในองคกรมีสวนรวมและใหการสนับสนุน   
 มีการฝกอบรมการตรวจสอบแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   
 มีการใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน

สาธารณะ   
 มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืนๆ และ

หัวหนาสายงาน   

การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน  
เทศบาลตําบลน้ํ าโจ   กําหนดแนวนโยบายในการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนัก              

ในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผยและอะไร     
จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการ เปดเผยการกระทําผิด   

จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) ใหกับ
ขาราชการทุกคน ทุกระดับ รวมท้ังการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และ
จัดการกับการเปดเผย ขอมูล รวมท้ัง ทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน   

เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best – practice target) ของเทศบาลตําบลน้ําโจ 
ในโอกาส ตอไป 

- สรางกลไกการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล และสงเสริมใหคนกลาเปดเผย
และรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการบริหารที่ไมเปนธรรม หรือการคดโกง และการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาดใหคําปรึกษา
การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย  

- จัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรมการเปดเผยขอมูลสาธารณะใหไดรับทราบโดยทั่วกัน และไดรับ
การปฏิบัตอิยางเหมาะสมเพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
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สวนที่ ๓  การรับของขวัญและผลประโยชน   

หลักการและแนวคิดนี้ เปนการประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและ      
รับของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการ       
พลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     
พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

เจตนารมณ  เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความจําเปนที่หนวยงานภาครัฐ 
จะตองมีภาพลักษณ ความเชือ่ถือ ความศรัทธา และความไววางใจจากประชาชน ตอการปฏิบัติงานของขาราชการ
และเจาหนาที่ภาครัฐ ดังนั้น การปฏิบัติหนาที่ราชการของเทศบาลตําบลน้ําโจ จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และความละอาย เกรงกลัวตอการกระทําบาปทุกประเภท ในทุกโอกาสการตัดสินใจกระทํา หรือการ
ละเวนการกระทํา ตองยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐของเทศบาลตําบลน้ําโจ คนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทําหรือละเวนการกระทําหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริต ยอมทําลายภาพลักษณความเชื่อถือ ความ
ศรัทธา และความไววางใจของประชาชน และกระทบตอความถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการ
บริหารราชการ รวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

ขอบเขตของคําวา “ของขวัญและประโยชนอื่นใด” หมายถึง  
- ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการ

หรืออ่ืนๆ ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลน้ําโจ ใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน 
รายไดและผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ  

- ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได  
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง     

การตอนรับ ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล 
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 

- ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่คิดเปนราคาไมได   (Intangible gifts and benefits)        
หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว          
การปฏิบัติดวยความชอบสวนตัว การเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชน
มากกวาคนอื่นๆ   
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รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให – การรับของขวัญ  
และหรือผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบตั ิ 

 ขอพิจารณาวาสมควรรับของขวัญและผลประโยชนอื่นใดหรือไม อยางไร   
เทศบาลตําบลน้ําโจ  ไดพิจารณากําหนดเปนคําถาม หรือเปนเงื่อนไขใหบุคลากรของเทศบาล

ตําบลบน้ําโจ  โดยมีประเด็นคําถาม  ๓  คําถาม  ท่ีใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจวาสมควรจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนอ่ืนใดหรือไม อยางไร 

๑) คําถามที่ ๑ เราควรรับหรือไม  
๒) คําถามที่ ๒ เราควรรายงานการรับหรือไม  
๓) คําถามที่ ๓ เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม  

๑. เราควรรับหรือไม  
ตามหลักการทางคุณธรรมจริยธรรม หนวยงานภาครัฐทุกประเภทแมวาหนวยงานหรือบุคลากร

จะไมสมควรรับ แตก็มีหลายโอกาสที่ปรากฏผานสื่อมวลชนวามีหนวยงาน หรือบุคลากรของหนวยงานภาครัฐรับ
ของขวัญ โดยไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม 
หรือมอบของขวัญใหแกกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่เปนการไมเหมาะสม
อยางยิ่งที่จะรับของขวัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีใหของขวัญเปนเงิน จะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆ      
การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน  

การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินแลว สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ         
คือมูลเหตุจูงใจ วัตถุประสงคที่แทจริงวาทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม 

 ความประทับใจของผูรับตอของขวัญ และหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการปฏิบัติงาน 
ราชการในอนาคต  

 สําหรับบุคคลที่ปฏิ บัติหนาที่ ในกลุมเสี่ยง กลุมออนไหว หรืออยู ในขายที่ตองไดรับ         
ความไววางใจเปนพิเศษ เชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออก
ใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ จะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคล
กลุมอ่ืน 

เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดกําชับใหบุคลากรทุกคนยึดถือและพิจารณาอยางถี่ถวนวาการรับของขวัญ
จะกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิดความขัดแยง 
ระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะแลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการ 
ปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชน วาเปนการประพฤติโดยมิชอบ “ไมวาของขวัญและ
หรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอย ก็ไมสมควรรับของขวัญอยางยิ่ง เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน หรือ
พันธะกับผูใหของขวัญ และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทราตอประชาชน”  

ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนแสวงหา ความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตน หรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ 
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม  
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ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบ

ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติอยางเปนธรรม โดยกระทําและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐาน ความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตองเที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ  

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริต คอรรัปชั่น ดังนั้น หลักการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลน้ําโจ ตองอยูบนพื้นฐานท่ีวา “การกระทํา
และการตัดสินใจใดๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”  

 
๒. แนวทางปฏิบตัิการรับของขวัญ  

เทศบาลตําบลน้ําโจ ไดกําหนดเปนแนวทางใหบุคลากรปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา          
ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้  

๒.๑ ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็ก หรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร 
ไมวาจะมีคา ราคา เทาใด  

๒.๒ ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท       
ไมตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได  

๒.๓ ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว  

๒.๔ ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาด ระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ
เจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่   
ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

๒.๕ ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบ      
เปนทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารง
ตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพ่ือนรวมงาน
ใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ  

๒.๖ ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของ ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูให          
คนเดียวกัน กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท     
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ  

๒.๗ ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน    
ตางกลุม เพ่ือเปนการขอบคุณในการบริการที่ดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น  
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๒.๘ ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน 

องคกร เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึก ชอบและคาดหวังวาจะ
ไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ  

๒.๙ เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยาง เชน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง
ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ ) เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม  

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท   
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสิน

วา ขาราชการ หรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม   
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของ สวนราชการ และสวนราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  
 

๓. การฝาฝนไมปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา 
ที่สั่งโดยขอบดวยกฎหมาย   

นโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นและตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวน
ทองถ่ิน ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ๙  ประการ ของเทศบาลตําบลน้ําโจ  นอกจากนั้น หากการรับของขวัญ
หรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริตและสามารถ พิสูจนไดวา ขาราชการหรือเจาหนาที่
ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน ซึ่งมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ    
หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจถูกลงโทษและอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย    
 

สถานการณตัวอยาง 
เจาหนาท่ีตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง ๑๐๑,๐๐๐ บาทถวน 

เพ่ือใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาท่ีมีน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนดใหขนสงสินคาได กรณีเชนนี้ 
นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัย ขั้นไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทางอาญาแผนดินดวย ใน
การพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น กอใหเกิด
ความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาท่ียอมให
ผูรับบริการกระทําผิดกฎหมายและเปนการใหผลประโยชนในทางมิชอบตอบริษัทท่ีเปนเจาของกิจการรถบรรทุก 
รวมทั้งเจาของสินคาและสั่งลงโทษจําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา  

การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง   
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคต ิ  

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ    
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กุญแจแหงความเสี่ยง  ๒  ประการที่สําคัญ  คือ  

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ  
โดยบุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ จะตองไมคิดราคาหรือตีคาราคาของขวัญและหรือ

ผลประโยชนนอยกวาความเปนจริง หรือการตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น เพื่อใหเปนเหตุจูงใจตนเองใหรับ
ของขวัญที่ผูมามอบใหหรือจูงใจใหผู อ่ืนคิดวา ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง            
เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาว ถือไดวาการขาดคุณธรรมจริยธรรม และไมละอาย ตอการกระทํา
บาป เปนการทุจริตตอหนาที่ของตนเองและหนาท่ีราชการ และแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบดวย กฎหมาย   
เพ่ือตนเองและผูอื่น และหลอกลวง ซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม  

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น  
การรับของขวัญและหรือประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็ว และกอใหเกิดความ 

คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบ 
หรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน – รับจาง – รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับ ทําใหการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด   
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับงาน และหรือผูรับจัดซื้อ อาจรับผิดเพราะการตัดสินใจผิดพลาด และเขาใจวา
การรับจางตางๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัต ิ        
เปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการ และหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล”จากการปฏิบัติหนาที่ และละเวนการปฏิบัติหนาที่ โดยความรับผดิชอบ ซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน   

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา     
เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเอง ดังนั้น บุคลากรของเทศบาลตําบลน้ําโจ พึงตองระวังและระลึก
อยูเสมอวา เหตุผลที่บุคลากรยกเปนขออางเชนนั้น ในการรับของขวัญไมสามารถปกปองความรับผิดไดและอาจ
สงผลใหถูกดําเนินการทางวินัย หรือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแลวแตกรณ ี
 

ตัวอยางขอกลาวอาง ท่ีมักปรากฏยกข้ึนเปนขอกลาวอาง หรือเหตุผลเพ่ือสรางความชอบธรรม
ในการรับของขวัญของบุคลากรภาครัฐ   

“ ผมรูเสมอครับ.....วาไมควรรับของขวัญดังกลาว แตดวยมารยาทผมจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ
ของผูให หรือหาก ไมรับก็จะเปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับผมเอง”   

“ ผมเห็นคนอื่นๆ ก็ทําเชนนี้เหมือกัน ไมเห็นมีปญหาอะไรเลย แลวทําไมผมระรับของขวัญบาง
ไมไดหรือ ?”   

“ ไมเปนไรม้ัง เล็กๆ นอยๆ ไมไดมากมายอะไร”   

“ ดูซิฉันอุทิศเวลาทํางานนอกเวลาราชการมาโดยตลอด มันเปนการยุติธรรมแลวหรือ? ที่จะหาม
ไมใหฉันรับ รางวัล ของขวัญผลประโยชนพิเศษบาง”   
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“ เพราะผมเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชื่นชม และเปนเรื่องธรรมดาท่ีผมจะเปน
คนแรกเสมอที่ ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน”   

“ มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคา ชนิดนี ้  
แมวาฉันเสนอแนะหรือใหคําแนะนําไปแลวก็ตาม”   

“ ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ   
และไมไดทําผิด”  

สถานการณตัวอยาง   
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาท่ีจัดซื้อจัดจาง  (HR procurement)      

ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวม
สัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาท่ี  
ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงาน เนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการ
สัมมนา ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงจากการใหและตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของ
รางวัลนั้น และลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนา       
เปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน  ดังนั้น เปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินวาจะจัดการ
อยางไรกับรางวัลนี้  เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนในที่สุด  
เจาหนาที่จึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม   

 

บทสรุป 
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปน

ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจ      
โดยปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญไดซึ่งถือวาเปนของท่ี
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญ     
หรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสมจะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของทาน รวมทั้งองคกร       
ของทานเอง   
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กฎหมายที่เกี่ยวของ  

- พระบรมราโชวาทคุณธรรม ๔ ประการ พระราชทานแกประชาชน คราวสมโภช                 
กรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป เม่ือ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง  

- พระบรมราโชวาทในวโรกาสตางๆ   
- ทศพิธราชธรรม  ๑๐  ประการ  
- ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ๙  ประการ    

เทศบาลตําบลน้ําโจ 
- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ  

สวนที่ ๒ การกระทําที่เปนการขัดกันแหงผลประโยชน 
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ – ๑๐๓  
- ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ

ทรัพยสินหรือ ประโยชนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
- คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
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