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ค าน า 

  



 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้รวบรวมหลักการและ
แนวคิดท่ีสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  
หรือทรัพย์สิน เท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ  แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  และยังสะท้อนปัญหาการ
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 หวังอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ีของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังทุกคน  
และผู้ท่ีสนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้
การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
 
 
        งานบริหารท่ัวไป 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหาดส าราญ
จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สารบัญ  

          หน้า 
บทท่ี ๑  ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน      ๑ 
บทท่ี ๒  แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน      ๕ 
บทท่ี ๓  แนวทางการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติ    ๑๑ 
           พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 



           พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
บทท่ี ๔  กฎหมายท่ีส าคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ     ๑๕ 
บทท่ี ๕  หน่วยงานท่ีรับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีผลประโยชน์ทับซ้อน   ๒๒ 
บรรณานุกรม 

- ขั้นตอนการด าเนินการเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ 
            ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
            หาดส าราญ จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เกริ่นน า 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย  หรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้อง
สูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพการให้บริการความ



เป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ   ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  
ตัวอย่างเช่น  การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ  เพื่อแลกเปล่ียนกับ
การอนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  หรือแลกเปล่ียนกับการละเว้น  การยกเว้น หรือการจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม   ท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา   หรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก  จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนทุจริต  หรือถูกลงโทษทางอาญา 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflic of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ   
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกัน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายปรากฎในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕ (๑),(๒),(๓),(๔)  ข้อ 
๖ (๑),(๒),(๓)  ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ ๙ (๑)  เป็นต้น 
 ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้
เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระส าคัญเป็น  ๓  บท  ได้แก่ 

๑. บทท่ี ๑  การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. บทท่ี ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทท่ี ๓  การให้-รับของขวัญและประโยชนอ์ื่นใด 

 
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ค าว่า Conflict  of  Interests  มีการใช้ในภาษาไทยไว้หลายค า  เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน”  หรือ  “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”  ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
กล่าวคือ  สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่
จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ  ท่ีมิใช่ในรูปตัวเงินหรือสินทรัพย์
มีลักษณะ ๗ ประการ  ดังนี้ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง  เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์  คือ การรับสินบน  หรือ รับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้
มาเสียภาษี  หรือ เจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  การใช้รถยนต์ หรือ คอมพิวเตอร์ของราชการ
ท างานส่วนตัว  เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ  เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้
ก่อน  เป็นต้น 



๖. รับงานนอก  ได้แก่  การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองท าอยู่  เช่น  เป็นนักบัญชีแต่รับ
งานส่วนตนจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้หน่วยงาน  เป็นต้น 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือ  การไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิม  โดยใช้ความรู้
หรือิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือ เอาประโยชน์โดยไม่ธรรม  เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๑ 
การบริหารเพื่อปอ้งกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 •  ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมี
ความส าคัญในอันดับต้น 
 •  ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใน กฎหมาย และต้องต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม) 
 • ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและ
ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน  หรือของคนบางกลุ่มแทน  ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่
การประพฤติมิชอบในท่ีสุด 
 •  ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง  เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีก็มี ชีวิตส่วนตน  มีบางครั้งท่ี
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าท่ี  แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมี 
 • หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส  และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 
 • ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม  เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน  รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ/ มากขึ้น 
 • หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างาน  และต้องพัฒนาวัฒนธรรม
องค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 



 • หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเองมิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปิด 
 • ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจ  กรณีนี้เรียกว่ามี
การใช้หน้าท่ีในทางมิชอบ  หรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 • การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน  เนื่องจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม  และไม่มีผลประโยชน์ 

แอบแฝง 
 
นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
   ผลประโยชน์ส่วนตน (private  interest) – “ผลประโยชน์”  คือ  ส่ิงใด ๆ ท่ีมีผลต่อบุคคล/
กลุ่ม  ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ  “ผลประโยชน์ส่วนตน”  ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือ
ธุรกิจของเจ้าหน้าท่ี  แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ ด้วย  เช่น  เพื่อน  ญาติ  คู่แข่ง  ศัตรู   เมื่อใดเจ้าหน้าท่ี
ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์  เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ผลประโยชน์ส่วนตน  มี ๒ ประเภท  คือ ท่ีเกี่ยวกับเงิน (pecuniary)  และท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary)   

- ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงิน  ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น  แต่ยัง 
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนหรือประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว  เช่น ท่ีดิน  หุ้น ต าแหน่งในบริษัท
ท่ีรับงานจากหน่วยงาน  รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน  เช่น สัมปทาน  ส่วนลด  
ของขวัญ  หรือของท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่น ๆ  

- ประโยชน์ท่ีเกี่ยวกับเงิน  เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว หรือ   
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ  เช่น สถาบันการศึกษา  สมาคม  ลัทธิ  แนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/
อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชัง  และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 ๏  หน้าท่ีสาธารณะ (public  duty) – หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท างานในภาครัฐก็ คือ  การให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest)  คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ัง
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น  แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ท่ีท างานให้ภาครัฐ  เช่น  ท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 
 ๏  ผลประโยชน์สาธารณะ  คือประโยชน์ของชนชนโดยรวม  ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล  และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน  การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย  แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้  โดย 

- ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ  มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้อง

จ ากัดขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี 
- หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 



- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง  ขณะท่ีไปหา

ต าแหน่งใหม่ 
 ๏  ผลประ โยชน์ ทับซ้ อน  (Conflict  of  Interests)  องค์กรสากล  คือ (Organization  for  
Economic  Cooperation and Development  : OCED)  นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  ดังนี้  
 
  
 ผลประโยชน์ทับซ้อน  มี  ๓  ประเภท  คือ 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual)  มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน 
ตนและสาธารณะท่ีเกิดขึ้น 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent)  เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น 
ว่ามี  แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้  ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ  ก็อาจน ามาซึ่ง
ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง  ข้อแสดงความเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น  แต่ต้องท าให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบัน 
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 ๏  หน้าท่ีทับซ้อน (conflict  of  duty)  หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing  interests)   
มี  ๒  ประเภท   

- ประเภทแรก  เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทท่ีมากกว่าหนึ่ง  เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีใน 
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย  ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพ  หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่าง ๆ ให้ชัดเจน  แต่ก็ยังมี
ปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างาน
บางอย่างท่ีคนอื่น ๆ ท าไม่ได้  คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

- ประเภทท่ีสอง  เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท  และการท า 
บทบาท หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้น  ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้  ผลเสีย  คือ  ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม  
  ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย  เพราะว่ามีหลักการีจัดการแบบ
เดียวกัน  นั่นคือ  การตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามา
จัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
 
หลักการ  ๔  ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก 
เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย  จะต้องท างานในขอบเขตหน้ าท่ี
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า  ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง  รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน



บุคคล  ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง  ไม่อคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา  อาชีพ  จุดยืนทางการเมือง  
เผ่าพันธุ์  วงศ์ตระกูล  ฯลฯ  ท้ังนี้  เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น  แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 
 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหา  เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส  นั่นคือ  เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด  
มีวิธีการต่าง ๆ เช่น  จดทะเบียนผลประโยชน์  โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย  ท่ัวหน้า  จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและ
สร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน  ผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  :  การแก้ปัญหาหรือจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร  การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร  ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย  และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมี  เจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตน  เพื่อหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้   และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  :  ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ 
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น  และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ 
ปฏิบัติ  รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมหมีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบาย 
ใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มี 
ผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 

- ให้เจ้าหนาท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม 
 ในเรื่องเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ)  ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ

ตนเองท่ีจะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
แนวทางจัดการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๏  กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ  ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน  ส าหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์การ 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม  รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 



๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์การ 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รับบริการ  ผู้สนับสนุนองค์กร  และชุมชนทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

 ๏  รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ  การระบุว่าในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  และผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้เพื่อ 

ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ  เพราะจะท าให้ระบุจุเส่ียงได้ครอบคลุมและ 

ท าให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน  เช่น  ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้)  

ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว  ความสัมพันธ์ส่วนตัว  (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธ์  ศาสนา ฯลฯ)  ความสัมพันธ์กับ
องค์กรอื่น (เอ็นจีโอ  สหภาพการค้า  พรรคการเมือง ฯลฯ) การท างานเสริม  ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคน
อื่น/กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเส่ียง  เช่น  การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกสาร  การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ฃ 
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ  การออกใบอนุญาต  การ
ให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน  การกระจายงบราชการ  การปรับการลงโทษ  การให้เงิน/ส่ิงของสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน  การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ  ท้ังนี้  รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ี 
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ  ความตระหนักของผู้บริหาร

และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น  
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กร  และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น  และในแบบใด  (แบบเกิดขึ้นจริง  แบบท่ีเห็น  
หรือแบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ  ต้องมีการให้ความรู้อย่าง 

ต่อ เนื่ องต้ังแต่เจ้าหน้าท่ี ในองค์กร  เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัคร  หั วหน้างานระดับ สูงและ
กรรมการบริหาร  การให้ความรู้จะเริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ  และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าท่ีทุก



คนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  
ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้  คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน   
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร  อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย  รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน  ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่าง
ท่ีชัดเจนส าหรับการะบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเส่ียงมาก ๆ เช่น การติดต่อ  การ
ร่วมท างานกับภาคเอกชน  การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน  การแปรรูป  การลดขั้นตอนและการ
กระจายอ านาจ  ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ  และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว  ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร  รวมถึงกลยุทธ์การ 
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม  การสร้างความต่ืนตัวและความเอา
ใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ 

ท่ีอยู่ในต าแหน่งบริหาร  ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า  สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างเข้มแข็ง  สนับสนุน
ให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  และให้ความช่วยเหลือแก้ไข  ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึงส่ิงท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อน  (๒)  ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร  ประโยชน์ส่วนบุคคล  และประโยชน์สาธารณะ  และพิจารณา
ว่าอะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  และ (๓)  พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึง
ระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- ประเด็นส าคัญ  ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย  เนืองจากไม่ว่าจะ 

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด  ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม  ผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็
เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอก  ไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ  องค์กรต้องระบุจุด 
เส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน  และพัฒนาวิธีป้องกัน  ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน  หรือโอกาสการใช้
อ านาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์  และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลท่ีตามมา  หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย  เช่น  ยกเลิกสัญญา  หรือด าเนินการตามกฎหมายบาง
องค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วน
และผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้  ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก  อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น  ให้มี 
ส่วนร่วมในการระบุจุดเส่ียงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา  ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  วิธี
เหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้อง  ความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย  ท้ังนี้
ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้  องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ  โดย 



สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ  และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง  และตอบสนองต่อสภาพการ
ท างาน  รวมถึงสภาพสังคม  เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง  อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ  
นอกจากนี้  ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความ
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย  การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียง  และมาตรการและผล
การทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ  และปรับเปล่ียนการท างานให้
สอดคล้องกัน  โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐ  เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity)  และการยึดมั่น  ยืนหยัดท าให้ส่ิงท่ีถูกต้อง 
 •  ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 
     ผู้เปิดเผยเป็นผู้รายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  
ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะ 
     หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี  โดยแทนท่ีจะยกย่อง
ชมเชยเจ้าหน้าท่ี ท่ี เปิดเผยการประพฤติมิชอบ  คดโกง  ทุจริต  หรือพฤติกรรมอาชญากรรม  กลับ
วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ  ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 
     หลัก (core)  ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whist blowing)  ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน  การเปิดเผยท่ีเหมาะสม  คือ เมื่อเกิดการท าผิดร้ายแรง
หรือเป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ  การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด  โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้  
หรือขาดประสิทธิภาพ 



 •  ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
     การศึกษาวิจัยพบว่า  แม้จะมีการสนับสนุน  มี ช่องทาง  วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
สืบเสาะ  การคดโกงและการกระท าผิด  แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
     ปัญหาส าคัญคือ  การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม   และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ 
     การยึดมั่นในส่ิงถูกต้องและเป็นธรรม  ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct)   แต่ในทางตรงกันข้าม  ความจงรักภักดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่ม
คนและสังคมท่ีให้ความส าคัญว่า  บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็น 
    ปัจจัยส าคัญอีกประการท่ีท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ  ข้อมูล ท่ีเปิดเผยและผู้
เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับ  ได้รับการปกป้อง  แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมัก
ได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม 
     การตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ หลักการคือ  จะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส  มี
การเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมท้ังการปกป้องข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจได้ 
 •  การส่งสาสน์ขององค์กร :  
                 องค์กรจะต้องขับเคล่ือน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกง
ว่า  เป็นส่ิงท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเช่ือมั่นว่าถูกปกปิด  ต้องมีค าแนะน าแก่
เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร  และจะจัดการอย่างไร  เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมท่ีมี
แนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 
  •  กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
     รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย  มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ัง
นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมท่ีมีมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมท่ี
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ  รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด้วย 
    การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม  ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ  การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไร  และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 
 •  องค์กรควรจะท าอย่างไร 
                 วิธีท่ีดีท่ีสุด  หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิด  จัดช่องทาง
อ านวยความสะดวก  สนับสนุน  และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด  รวมทั้งคนอื่น ๆ ท่ีจะได้รับผลกระทบ 
  วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน  คือ 

- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพื่อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ  จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ 

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ  โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น หัวหน้า  ผู้อ านวยการ  เจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ  (เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)  ผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กร
จริยธรรมภายนอก  การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
- การบริหารท่ีเป็นอคติ หรือ ล้มเหลว 



- การละเว้น  ละเลย  เพิกเฉย  เลินเล่อ  หรือการบริการท่ีเหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ
แผ่นดิน 

- การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ  ความปลอดภัย หรืออันตราย
ต่อส่ิงแวดล้อม 

  ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหาก  จากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน  เช่น ในกรณีการขู่
คุกคาม  หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในท่ีท างาน  องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน 
  ประโยชน์ของกระบวนการ  คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็น ต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้องท าอย่างไร  เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้องกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผยการ
กระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ  ตัวอย่างเช่น  ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติ
ญาณ)  ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง  ประพฤติผิด  ควรต้องรายงานทันทีต่อหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ได้รับมอบหมาย  และผู้บริหารระดับสูง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 
  การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นส่ิงส าคัญ  และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบ  และส่ิงท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 
  เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔  กลุ่ม คือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าห้าท่ีของรัฐ  องค์กรของรัฐ  

หรือผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ  ความปลอดภัยกับสาธารณะ  

หรือกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจไม่ได้รับความคุ้มครอง  เช่นการเปิดเผยต่อ
ส่ือมวลชน  การเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล  การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน 
หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวินัย 
   
  นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย  จะต้องครอบคลุม : 

- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ท่ีไหน  เมื่อไร  และ อย่างไร 
- ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและป้องป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

  
 •  การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 
     มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ให้บริการท่ีไม่เป็นธรรม 



     การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น  เช่น  การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบ  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ี หรือรายงานต่อ
องค์กรอิสระ เช่น ปปช.  ปปท.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 •  การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
      หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่าง
เช่ือมั่นได้  และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ  ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระในความส าคัญ  สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน  และควรมีการอบรมพิเศษ
แก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
 •  เบื้องหลังความส าเร็จ 
     ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดท่ีดีท่ีสุด คือ  วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ
องค์กร  องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ  รวมท้ังให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน  จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก  วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าท่ี  และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
     การปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก  หน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม  มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม  ซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ี
เกิดความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
 •  ดัชนีความส าเร็จ  พิจารณาได้จาก 

- มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ  ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่น ๆ 

และหัวหน้าสายงาน 
 •  บทบาทส าคัญของผู้บริหาร 
     ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public information 
Disclose : PID)  ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร  และให้เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย  ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ  และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน  บทบาทส าคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย  คือ  การปรับเปล่ียนทัศนคติ
ของข้าราชการต่อการรายงาน 
     สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี  หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมาก  
ในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างาน  ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ี
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่าง ๆ  
     ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ  
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย  
ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับ  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน  หากส่ิงท่ีเปิดเผย
บางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็วเพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้
ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้ 
    •  บทบาทอื่น ๆ คือ 



- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างาน  ขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
- ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับกับทุกฝ่าย 

  ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย  และเจ้าหน้าท่ีโดยค าปรึกษา
แนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด  การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น  และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง  ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม  เป็นกลาง  ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย  และ
ตรงไปตรงมา  ไม่ว่าจะยากเพียงไร 
  ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ความลับ  เช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผย 
  ข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์  หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้อง
สรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร  ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย  มีอิทธิพลต่อ
การตรวจสอบ  หรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน  หรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการ
ตรวจสอบ 
 •  การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
     จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ  เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล  โดยอธิบายว่า  ท าไม  ต้องเปิดเผย  และ อะไร  จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการ
เปิดเผยการกระท าผิด  
     จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา  การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making)  แก่
ข้าราชการ  หรือเมื่อข้าราชการได้เล่ือนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร  รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับข้อร้องเรียน  การรายงาน  และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล  รวมท้ังทักษะในการสนับสนุน
และปกป้องคุ้มครองพยาน 
 •  เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best-practice target) 

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการ   สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมี
นโยบายและกระบวนเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป  และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและ
รายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารท่ีไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกลสนับสนุน (robust  support)  เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้
ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดท่ีเหมาะสม  และปกป้องการต่อต้านท่ีจะ
มีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน  หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติ  และขนาดขององค์กร 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  ต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชา  ข้าราชการท่ัวไป  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  ๓ 
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
 หลักการและแนวคิดนี้สามรถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 •  เจตนารมณ ์



        เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
ว่า  จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่  โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล  หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจและการกระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ  ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน  
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ  รวมท้ังกระทบต่อกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 •  อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
                 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด  หมายถึง  ส่ิงใด ๆ  หรือบริการใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน 
ทรัพย์สิน  ส่ิงของ  บริการหรืออื่น ๆ ท่ีมีมูลค่า)  ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ี
นอกเหนือจากเงินเดือน  รายได้  และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 
     ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด  สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน  หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้ 
     ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible  gifts)  หมายรวมถึง  สินค้าบริโภค  ความบันเทิง  การ
ต้อนรับ  ให้ท่ีพัก  การเดินทาง  อุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น  ตัวอย่างสินค้า  บัตรของขวัญ  เครื่องใช้ส่วนตัว  บัตร
ก านัล  บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน  เป็นต้น 
     ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)  หมายถึงส่ิงใด 
ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อจะขาย  อาทิเช่น  การให้บริการส่วนตัว  การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน  การเข้าถึงประโยชน์  หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอื่น ๆ  
 
 รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้ -รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
  
 •  เราจะจัดการอย่างไร 
    การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี  ๓  ค าถาม  ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์  คือ 

๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 

๑. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ  แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้  หรือ
เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ี
ปฏิบัติการในสังคม  อย่างไรก็ตาม  มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน  ท่านจะต้องปฏิเสธ  ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือส่ิง 
ใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนกลับมาเป็นเงิน  เช่น ล๊อตเตอรี่  หุ้น  พันธบัตร  เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และ
อาจเข้าข่ายการรับสินบน 
 การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น  สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ท ำไมเขำจึงเสนอให้  เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ  กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ปฏิบัติตนหรือไม่ 

- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อกำรท ำงำน 



ในอนำคต 
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง  อ่อนไหว  หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องรับความไว้วางใจเป็นพิเศษ 

เช่น  งานตรวจสอบภายใน  และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การออกใบอนุญาต  หรือการ
อนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ  ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้  มากกว่ากลุ่มอื่น 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่  หาก 
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ  แล้วผลประโยชน์ส่วน
ตนท่ีได้รับกลายเป็นอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติมิชอบ 
  
 
 
 
 
 
 
  การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ  และการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตน  โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ  ควรก าหนดนโยบายด้าน
นี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ  
  หลักการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “กากระท าและการตัดสินใจใด ๆ จะต้อง
กระท าด้วยความเป็นกลาง  ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ  และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” 
  ดังนั้น  องค์กรหรือบุคคลใด ๆ  ไม่ควรช้าของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสดงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง  เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือ
ไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ  และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 
  ประการส าคัญ  สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  ภายในระบอน
ประชาธิปไตย  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยกระท า
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส  ความพร้อมรับผิดชอบ  และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง  เท่ียง
ธรรม  ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับราชการ 
 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการดังต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น  ประกาศคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น  การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า  การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ี
จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ 
 หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมี
การลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหว และ 

ไม่วา่ของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่า

เพยีงเล็กนอ้ยก็ไม่ควรรับ  เพราะก่อใหเ้กิด

ความรู้สึกผกูพนัหรือพนัธะกบัผูใ้ห ้ และอาจ

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน 



ต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ  และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ผลประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจาก
ระดับองค์กร  และระดับบุคคล  อาทิเช่น  งานตรวจสอบ  งานจัดซื้อจัดจ้าง  การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต  
ฯลฯ  ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรม  และจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย  แม้ว่าหน่วยงานของ
ท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ  และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์  ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ  
 หลักการการก าหนว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่  ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่  หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า  
๓,๐๐๐  บาท  ท้ังนี้  ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐพ.ศ.๒๕๔๓ (ภาคผนวก ๑) 
 
 
 
  
   

๑. ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์  เช่น  งานศิลปะ   
พระพุทธรูป  เครื่องประดับโบราณ  ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย  ของขวัญนั้น ๆ  ย่อมเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร  ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 

๒. ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด  มีค่าน้อยกว่า   
๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

๓. ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด  มีค่ามากกว่า   
๓,๐๐๐ บาท  ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

๔. ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด  ระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐   
บาท และเจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องรับ  ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

๕. ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด  มากกว่า ๑๕,๐๐๐  บาท  ให้ส่ง 
มอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร  เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม  องค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาไว้เป็นกรณีไป  เช่น  ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน
ในขณะด ารงต าแหน่งเดิม  ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน  ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ท่ีเพื่อร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

๖. ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจาก 
ผู้ให้คนเดียวกัน  กลุ่มเดียวกัน  หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง  เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า  ๓,๐๐๐  
บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 

๗. ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้รับบริการ   
แม้จะต่างคน ต่างกลุ่ม  เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี  แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า  ๓,๐๐๐  
บาท  ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

๘. ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ 
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอ  บ่อยครั้ง  อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ  หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ  
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ  ควรปฏิเสธการรับ 

แนวพจิารณาในทางปฏิบตัิ 

 

 

 

  



๙. เงินสดหรือส่ิงอื่นใด ๆ  ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่าเช่น  หุ้น  พันธบัตร   
ล๊อตเตอรี่)  ต้องปฏิบัติไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
 

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง  หากมีค่าไม่เกิน  ๓,๐๐๐  บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง  ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐  บาท  ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองหรือไม่ 
๓) หากราคามากกว่า  ๑๕,๐๐๐  บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ  และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น  และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน  ตัดเงินเดือน  จนกระท่ังถึงไล่ออก  ขึ้นกับความร้ายแรงของการ 
ฝ่าฝืน 
 นอกจากนั้น  หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน  ฉ้อฉล  ทุจริต  และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า  ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ
เป็นธรรม  ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ  หากถูกตัดสินว่าผิดจริง  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเส่ียงการรับของขวัญและ 
ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  ก่อให้เกิดการท าลายความ
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ 
 
  กุญแจแห่งความเส่ียง  ๒  ประการท่ีส าคัญ  คือ 

๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์  โดยตีราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย 

สถานการณ์ตัวอย่าง 

 เจา้หนา้ที่ตรวจสอบน ้ าหนกัรถยนตรั์บค่าตอบแทน จ านวน ๒๗  คร้ัง เป็นเงินรวม                   

หน่ึงแสนหน่ึงพนับาทถว้น  เพือ่ใหก้ารอนุญาตรถบรรทุกสินคา้ที่มีน ้ าหนกัเกินกวา่ที่

กฎหมายก าหนดใหส่้งสินคา้ได ้ กรณีเช่นน้ีนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ผดิ

วนิยัขั้นไล่ออกจากราชการแลว้  ยงัมีโทษทางอาญาแผน่ดินดว้ย 

 ในการพจิารณาวนิิจฉยัโทษทางอาญา  ผูพ้พิากษาไดร้ะบุเหตุผลวา่การกระท าของ

เจา้หนา้ที่ของรัฐผูน้ั้น  ก่อใหเ้กิดความไม่ปลอดภยัต่อสาธารณชน  ท าลายทรัพยสิ์นสาธารณะ

(ถนน) เป็นการสมยอมของเจา้หนา้ที่  ยอมใหผู้รั้บบริการกระท าผดิกฎหมาย และเป็นการให้

ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษทัที่เป็นเจา้ของกิจการรถบรรทุก  รวมทั้งเจา้ของสินคา้และ

สัง่ลงโทษจ าคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา 

 



กว่าความเป็นจริง  การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น  บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าความเป็นจริง  เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน  การกระท าดังกล่าว
นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น 
 การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่าง 

รวดเร็ว  และก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ  ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ  หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ  ท่ีเป็น
ผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  โดยอิทธิพลของความชอบหรือผลประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าให้มีการ
ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
  ในสถานการณ์เช่นนี้  ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ  อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจ
ว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 
  นอกจากนั้น  หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร  ข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”  จากการปฏิบัติหน้าท่ี  และละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยความรับผิดชอบ  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน     

 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง  มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์  โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา  บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด  แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
  “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว  แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ  หรือหาไม่รับจะ
เป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
  “คนอื่น ๆ  ก็ท าเช่นนี้  ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
  “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราการท างาน  ดังนั้น มัน เป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
  “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน  และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมัก
เป็นคนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้เป็นฝึกอบรม/สัมมนา” 
  “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้  และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้  
แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
  “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ  ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืกฎเกณฑ์ใด ๆ” 
  ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า  เหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ
ถูกด าเนินการทางวินัย  หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น   การตัดสินใจ 

เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญ 

สถานการณ์ตวัอยา่ง 
 หน่วยงานภาครัฐหน่ึง  ส่งนกัทรัพยากรบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง (HR 

procurement)  ให้เขา้ร่วมสัมมนาดา้นทรัพยากรบุคคล เจา้หนา้ท่ีผูน้ั้นไดรั้บรางวลัมลูค่า 
๗,๐๐๐  บาท  จากการเป็นผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner  ซ่ึง

โมเดลส าหรับการตดัสินใจ 



กฎ ระเบียบ : 

ความเปิดเผย : 

คุณค่า : 

หลักจริยธรรม : 

อัตลักษณ์ : 

เวลาและโอกาส : 

มีกฎ ระเบียบ  หรือนโยบายอะไรท่ีเกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 

มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่  และมีอะไรบ้าง 

ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 

เวลาและโอกาสในการให้  คืออะไร 

 

 

 

บทสรุป  :  

 ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี  เมื่อท่านเป็นข้าราชการ
และหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด  ท่านถูกคาดหลังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจ  โดย
ปราศจากอคติ  ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให ้
 แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้  ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาส
ท่ีเหมาะสม  แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ  การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม  จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต  และท าลายช่ือเสียงของท่าน รวมท้ังองค์กรของ
ท่านเอง 

 


