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ค าน า 

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นหนว่ยงานที่มีความใกล้ชิดกับพี่นอ้งประชาชน และองค์กร 

ปกครองสว่นท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใชอ้ านาจในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพืน้ที่รับผดิชอบ เป็นหนว่ยงาน

ที่ มีหน้าที่ในการบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็น

องค์กรที่มี ความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน

ท้องถิ่นดีกว่า หน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและ  ด าเนินการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นย่อม

อาจส่งผลกระทบต่อ ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมสีาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ หรอืได้ใช้ อ านาจในต าแหนง่หนา้ที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มคีวรได้โดยมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

รวมทั้งปัญหาการ ทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึน้มาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนาดและความ

สลับซับซ้อนของปัญหา ทุจริต ซึ่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ หรอื คสช. ได้มคี าสั่งที่ 69/2557 เรื่อง 

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจรติประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหนว่ยงานภาครัฐ ก าหนด

มาตรการหรอืแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

และส่งเสริมการมีสว่นร่วมจากทุกส่วนราชการใน การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้  

   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการ 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น การปฏิบัติหนา้ที่หรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรอืได้ใช้อ านาจใน

ต าแหน่ง หนา้ที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  จงึด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนา

ส่งเสริมการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ เพือ่เป็นแนวทางใน

การ ปฏิบัติงานต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 

 

 



บทน า 

    การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง  เพราะเป็นการแสวงหา 

ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม  ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง

การใช้ ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

สาธารณะ  ขาดความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ

ส่วนรวม  และ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่

สูญเสียไปอาจอยู่ใน รูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่า

อื่นๆ  ตลอดจนโอกาสที่ จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม      ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือ

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  Conflict  of  interest : COI)  เป็นประเด็น

ปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด ของปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น  

และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาประเทศ     องค์การบริหารส่วน   

ต าบลท่าใหญ่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันมีผลประโยชน์ทับ ซ้อนในการปฏิบัติราชการจึงจัดท าคู่มือ

การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  โดยน าแนวคิด ทฤษฎี และ

นโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานดังนี้    หลักธรรมาภิบาล    หลักธรรมาภิบาล หรือ การ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีหลักธรรมรัฐ และบรรษัทภบิาล  ซึ่งเรารูจ้ัก กันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง 

การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม   แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมใน

การอยู่รว่มกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์เป็นพัน ๆ ปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อ การอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่าง

มีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดย สันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความ

ยั่งยืน  องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล   หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ  6 ประการดังนี้ 

 1. หลักนิตธิรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและ  เป็น ธรรม 

ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและ 

เป็นธรรม  

2. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ ดีงาม

ให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรอืสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเสียสละ  ความ อดทน

ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

 3. หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และ

สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส มี

การ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือ

กระบวนการ ตรวจสอบและประเมนิผลที่มปีระสิทธิภาพ  ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และช่วย

ให้การท างาน ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  
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4. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ 

ความเห็นในการตัดสินใจส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่ 

การ แจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการผูกขาด

ทั้งโดย ภาครัฐหรอืโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยใหเ้กิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาค

ธุรกิจ เอกชน  

5. หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหาร  พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่   อย่างดี ยิ่ง 

โดยมุ่งใหบ้ริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ 

งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพรอ้มที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  

6. หลักความคุ้มค่า ผูบ้ริหารตอ้งตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนขา้งจ ากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ จ าเป็น

จะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่ง    จ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรอืประชาชน 

โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   “เศรษฐกิจพอเพียง”   เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงมี     

พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ ด าเนินชีวติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ต้ังแตก่่อน

วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภวิัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความ

พอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลติและการบริโภคที่อยู่ในระดับ

พอประมาณ   ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง

รอบคอบ  การมีภูมคิุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพ้ร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ 

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล  

             เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ทั้งความรู้ และ

คุณธรรมเป็นพื้นฐาน  เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน

ความ รอบคอบที่จะน าความรูเ้หล่านั้นมาพิจารณา  ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง

ในขั้น ปฏิบัติ    เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์ 

สุจรติ และมีความอดทน  มคีวามเพียร  ใช้สต ิปัญญาในการ ด าเนินชีวติ 
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ค่านิยมหลัก  12  ประการ 

   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.)  เพื่อสร้างสรรค์

ประเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย 12 ประการ   

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์         

 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน       

  3. กตัญญูต่อพ่อแม ่ผูป้กครอง ครูบาอาจารย์         

 4. ใฝห่าความรู้ หมั่นศกึษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม         

 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย         

 6. มีศลีธรรม รักษาความสัตย์        

 7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย          

 8. มีระเบียบ วนิัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผูใ้หญ่        

 9. มีสตริู้ตัว รูค้ิด รูท้ า        

 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        

 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง         

 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกว่าผลประโยชน์  
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ พ.ศ. 2562 

ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม อันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการขององค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

หมวด 2  มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1     

 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป ตาม กฎหมาย 

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนตามหลัก     

ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจรยิธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก 10 ประการ  ดังนี ้ 

1) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 2) การมีจติส านึกที่ด ี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ  

3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชนส์่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์      ทับซ้อน 4) 

การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

  5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มอีัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  

6) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

7) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  

8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ  

10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกันพัฒนา   ชุมชนให้นา่อยู่

คู่คุณธรรม และดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน   
 

มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรม พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบล     

ท่าใหญ่    

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

โดยทั่วไปใช้ยึดถือ ปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนี้  

1. พึงด ารงตนให้ตัง้มั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ 

รับผิดชอบ 

 2. พึงปฏิบัติหนา้ที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พรอ้มใหต้รวจสอบ  
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3. พึงใหบ้ริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนข์อง 

ประชาชนเป็นหลัก  

4. พึงปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองใหท้ันสมัยอยู่เสมอ  

6. พึงมีจรรยาบรรณตอ่ตนเอง 

7. พึงมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  

8. พึงมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผูอ้ยู่ใต้บังคับบัญชาและผูร้่วมงาน 

9. พึงมีจรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  

ประกาศเจตนารมณ์องค์การบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น    

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  เป็นหนว่ยงานที่รับใช้และใหบ้ริการประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งใน                

การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ ได้ค านึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

เป็นหลัก    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปช่ันซึ่งเป็นปัญหาที่    

ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง  ท าให้ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ 

ประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการด าเนินงานให้เกิดความ 

โปร่งใส  เป็นธรรม  และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงาน ในการต้านการทุจริตคอรัปช่ัน          

โดยให ้เจา้หนา้ที่ทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย์สินราชการ 

  2. ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพื่อประโยชน์มิชอบ 

3. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ตนหรอืพวกพ้อง  

4. ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใส  เสมอภาค   

5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น  

7. ร่วมปกป้อง  คุ้มครอง  ผูต้่อต้านคอร์รัปช่ัน  

8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน  

    ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์ใช้เพื่อ การ

ป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระส าคัญเป็นเป็น  3  บท  ได้แก่  

1. บทที่ 1  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

2. บทที่ 2  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

3. บทที่ 3  การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด  



-6- 

 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน    

ค าว่า Conflict of Interests  มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า  เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง 

ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร

กิจการ บ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วน ตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  กล่าวทั้งเป็น

สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ใน

รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สิน เท่านั้น   แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ     ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมี

ลักษณะ   7  ประการ  ดังนี ้ 

  1. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่ ให้

บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรอืฝากลูกหลานเข้าท างาน  เป็นต้น   

 2. รับผลประโยชน์  คอื  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชน่  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิน จากผู้

มาเสียภาษี  หรอืเป็นเจ้าหนา้ที่จัดซือ้แล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า  เป็นต้น   

 3. ใช้อทิธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่าย

หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม    

4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน   เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการ 

ท างานส่วนตัว  เป็นต้น    

5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ   เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน  จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดัก หน้า

ไว้ก่อน  เป็นต้น   

 6 .  รับงานนอก  ได้ แก่  การเปิดบริษัทท า ธุ รกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตน เองท า งานอยู่   เ ช่น                            

เป็นนักบัญช ีแต่รับงานส่วนตัวจนไมม่ีเวลาท างานบัญชีในหนา้ที่ให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น   

 7. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง  คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม  โดยใช้ ความรู้

หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ 

ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
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บทที่ 1  

การบรหิารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 การบรหิารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต 

ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึน้และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

ประเทศ 

 ประมวลจรยิธรรมในการป้องกันหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ    ดัง

ปรากฏในประมวลจรยิธรรมของข้าราชการการเมอืงท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ.2553 ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม 

หมวด 2  มาตรฐานจริยธรรม  ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ข้อ 5  ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2553  ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด 2 ประมวล

จริยธรรม ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม พ.ศ. 2559  ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น

ค่านิยมหลัก  ข้อ 5  และประมวลจรยิธรรมของพนักงานเทศบาลได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ 

หมวด 2 มาตรฐาน จริยธรรม สว่นที่ 1  มาตรฐานจรยิธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก  ขอ้ 3  

ส าหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ 

ประยุกต์ใชเ้พื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเป็น 3 หัวข้อใหญ่คอื  

1. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

3. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์  

 การบรหิารผลประโยชน์ทับซ้อน  

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้  

• ชุมชนคาดหวังให้เจา้หน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความส าคัญ 

อันดับต้น  

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค 

ภายใต้กฎหมายและตอ้งได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)  

• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะ

และ ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การ

ประพฤติ มิชอบในที่สุด 

 • ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่ 

ผลประโยชน์สว่นตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชนท์ับซ้อนที่ม ี 
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• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะ

บั่น ทอนความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของหนว่ยงาน 

 • ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ และเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มคีวามสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 

 • หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนา

วัฒนธรรม องคก์รที่สง่เสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชนท์ับซ้อน  

• หนว่ยงานตอ้งขจัดความเข้าใจผดิที่วา่ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนัน้คนก็ 

จะพยายามปกปิด  

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้

เรียกว่ามี การใชห้นา้ที่ในทางมชิอบหรอืแมแ้ตก่ารฉ้อราษฎรบ์ังหลวง  

• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสรา้งประโยชนม์ากมายแก่หนว่ยงานเนื่องจาก  

- ลดการทุจริตประพฤติมชิอบ  

– สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย  

- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภบิาล 

 - ประชาชนเชื่อมั่นว่าหนว่ยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 นิยามศัพท์และแนวคดิส าคัญ  

• ผลประโยชน์สว่นตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ ว่าใน

ทางบวกหรอืลบ “ผลประโยชน์สว่นตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่

รวมถึงคนที่ติดตอ่สัมพันธ์ดว้ยเช่นเพื่อนญาตคิู่แขง่ศัตรูเมื่อใดเจ้าหนา้ที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ 

เมือ่นั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี่ยวข้อง  

ผลประโยชน์ส่วนตนมี  ๒  ประเภท  คือที่เกี่ยวกบัเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-

pecuniary)  

- ผลประโยชน์สว่นตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการไดม้าซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ 

เพิ่มพูนประโยชน์หรอืปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มอียู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน  

รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชนอ์ื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เชน่สัมปทานส่วนลดของขวัญหรอืของที่

แสดงน้ าใจไมตร ีอื่นๆ  

- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรอืกิจกรรมทาง

สังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง

และมี ขอ้สังเกตว่าแม้แตค่วามเชื่อ/ความคิดเห็นสว่นตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  
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•หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้ความส าคัญ 

อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและ 

ระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆที่ท างานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

 •ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก 

บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ สามารถใหค้วามส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนีโ้ดย 

- ท างานตามหนา้ที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ  

- ท างานตามหนา้ที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  

- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรอือาจจะมีและจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ  

- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ ต้องจ ากัด

ขอบเขตที่ประโยชนส์่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหนา้ที่  

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน  

- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชนจ์ากข้อมูลภายใน  

   - หลีกเลี่ยงการใชต้ าแหน่งหนา้ที่หรอืทรัพยากรของหนว่ยงานเพื่อประโยชน์สว่นตน  

- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชนท์ี่ไม่สมควรจากการใชอ้ านาจหน้าที ่

 - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรอืข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหางานใหม่  

  •ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)  องค์กรสากลคือ Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มี

ผลตอ่การปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ภาครัฐดังนี ้ 

  ผลประโยชน์ทับซ้อนมี 3 ประเภทคอื  

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 

สาธารณะเกิดขึ้น  

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่ 

จรงิๆอาจไม่มกี็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่

น้อยกว่า การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติ

ตนอย่างมจีรยิธรรม เท่านั้นแต่ตอ้งท าให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนัน้จรงิ  

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 

ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
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•หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรอืผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี 2 ประเภท  

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และ

เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง 

สองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ 

หนว่ยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานีโ้ดยแยกแยะบทบาทหนา้ที่ตา่งๆใหชั้ดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ใน หน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่นๆท าไม่ได้ คนส่วน

ใหญ่ไม่ ค่อยห่วงปัญหานีก้ันเพราะดูเหมอืนไม่มเีรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี่ยวข้อง 

 - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท หน้าที่

ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่อีก 

หน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 

ควร ถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการ

ตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่         

ทับซ้อนได้  

 หลักการ 4 ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่    

ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก

ผิด ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละ

บุคคล อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้

เจ้าหนา้ที่ไม่ เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ตอ้งมจีรยิธรรมด้วย  

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ 

แสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆเช่นจด 

ทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์

ส่วน ตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

การ ใช้ กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการ

และผูม้ีสว่น ได้เสีย  

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ ผลประโยชน์

ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการ ต้อง

อาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารตอ้งรับผดิชอบเรื่องการสรา้งระบบและนโยบายและ เจ้าหนา้ที่ 
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ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยง 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผูบ้ริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างดว้ย  

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผูบ้ริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจใน

เวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้อง อาศัย

วิธีการดังนี้  

- ให้ขอ้แนะน าและการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึง

การใชก้ฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน  

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการ 

เปิดเผยและหารอืเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน  

- ป้องกันไม่ใหข้้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจา้หน้าที่เปิดเผย เพื่อมิใหม้ีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด  

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ ซ้อน 

เพื่อให้รูส้ึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสรา้งระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอ่ไปนี ้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซือ่ตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กลไกความพรอ้มรับผดิทั้งภายในและภายนอก 

 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง ท า

ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  

 แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 • กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ น าไป

พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี 6 ขั้นตอนส าหรับการพัฒนาและการ    

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

 2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  

3) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์     

ทับซ้อนใหท้ั่วถึงในองค์กร  

4) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  

5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ     

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  
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 • รายละเอียดแต่ละขั้นตอน  

1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์   

ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นัน้มปีระเภทใดบ้าง  

- เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให ้          

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น – การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้

ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้ เจา้หนา้ที่รูส้ึกเป็นเจ้าของและร่วมมอืกับนโยบาย  

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน /เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ 

ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจี

โอสหภาพ การค้าพรรคการเมอืงฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแขง่ขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น  

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อ 

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการที่อุป

สงค์มากกว่า อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน /สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้

เดือดร้อน   การตัดสินขอ้ พิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรอืสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  

- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้ บริหารและ 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์

เกี่ยวกับการ จัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกใน

องค์กรและยังต้องท าให้ ผู้บริหารและเจ้าหนา้ที่สามารถ  

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ เป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชนท์ับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใชเ้พื่อการจัดการ  

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

 3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  

- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ เจ้าหน้าที่

ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้     
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จะเริ่ม ตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง

นโยบายและขอ้มูลที่ จะช่วยใหพ้วกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี

จัดการผลประโยชน์ทับ ซ้อน 

 - ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์       

ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการ 

ปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุ

และ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน 

การ แลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ 

และ กิจกรรมทางการเมอืง เป็นต้น  

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่ มี 

ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะ

ช่วยใน  การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวธิีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอ่ไป  

4) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  

- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน ต าแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ เปิดเผย

ผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ 

ผูบ้ริหารให้ความสนใจ   

- ผูบ้ริหารต้อง  

(1)พิจารณาว่ามีขอ้มูลเพียงพอ ที่จะชีว้่าหน่วยงานมปีัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือไม่ 

 (2)ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์สว่นบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือ

วิธีที่ ดีที่สุดในการจัดการหรอืแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ  

(3)พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ ต าแหน่งหน้าที่ของเจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  

5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  

- ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มสี่วนได้เสีย เนื่องจากไม่วา่จะสามารถ 

จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนดเีพียงใด ถ้าผูม้ีสว่นได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึน้ก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
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 - การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ 

ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อ 

ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องคก์รภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมาหาก

ไม่ ปฏิบัติตามนโยบาย เชน่ ยกเลิกสัญญา หรอืด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ

เพื่อ สื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

 - นอกจากนี ้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในการ ระบุจุด

เสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่ 

สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความรว่มมอืจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์

ทับ ซ้อนกับผูม้ีส่วนได้เสียนี ้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสนิใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

 - ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูล จาก

ผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคม 

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กร

อื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีก

ด้วย การ ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่

เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วย

พัฒนาทักษะและ การให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและ

การบริหารที่บกพร่อง/ อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัด

ท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรง

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการ

กระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดย แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คด ทุจริต หรือ

พฤติกรรมอาชญากรรมกลับ ถูกวิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพ 
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หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครอง พยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่ง

ความพรอ้มรับผดิใหแ้ก่สาธารณชน การ เปิดเผยที่เหมาะสม คอื เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความ

เสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผดิ ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการ บริหารภายในใช้การไม่ได้ หรอืขาดประสิทธิภาพ  

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการ

กระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าที่ ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของ

บุคคลกับพันธะสัญญาที่มตี่อสว่นรวม และกับ ความภักดีตอ่เพื่อนหรอืองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององคก์รภาครัฐ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

  • ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรง

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการ

กระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดย แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือ

พฤติกรรมอาชญากรรมกลับ วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistleblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการ แสดงออกซึ่ง

ความพรอ้มรับผดิใหแ้ก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คอื เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็น ปัญหาความ

เสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผดิภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือก ที่ดีที่สุด 

โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรอืขาดประสิทธิภาพ  

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดัน

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการ

กระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าที่ ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของ

บุคคลกับพันธะสัญญาที่มตี่อส่วนรวม และกับ ความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน มาตรฐานทาง

จริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและ สังคมที่ให้

ความส าคัญว่า บุคคลจะผดิสัญญาหรอืทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้ บุคคลไม่

กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกป้อง แต่

ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะ 

เป็นเรื่องพืน้ฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่ 

รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้  

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรง

ของเจา้หนา้ที่ภาครัฐ ที่ กระท าโดยมิใชเ่พื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการ 

กระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดย แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต 

หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสีย

งานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครอง พยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่ง

ความพรอ้มรับผดิใหแ้ก่สาธารณชน การ เปิดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการท าผดิที่รา้ยแรงหรอืเป็นปัญหาความ 
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เสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระท าผิด ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการ บริหารภายในใช้การไม่ได้หรอืขาดประสิทธิภาพ  

  • ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน

เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการ

กระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าที่ ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของ

บุคคลกับพันธะสัญญาที่มตี่อสว่นรวม และกับ ความภักดีตอ่เพื่อนหรอืองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององคก์รภาครัฐ  

• การส่งสาสน์ขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิด

จรยิธรรมและคดโกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้อง

มีค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ว่า จะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ ยวกับ

จรยิธรรมทีม่ีแนวโน้มจะท าให้เกิด การกระท าผดิ  

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย 

มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย ขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน

และข้อแนะน าพฤติกรรมที่ยอมรับใหป้ฏิบัติ และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งตอ้งมกีารรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบน

จากมาตรฐานด้วย การเปิดเผยการกระท าผดิเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ 

ตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผดิภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการด าเนินการ 

อย่างไร และองค์กรต้องแนใ่จว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่  

• องค์กรควรจะท าอย่างไร : วิธีที่ดทีี่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท า

ผิดจัดช่องทางอ านวย ความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได้รับ

ผลกระทบ วัตถุประสงค์ของการปกป้องผูเ้ปิดเผยการกระท าผดิและการคุ้มครองพยานคือ 

 - สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผดิ  

- เพื่อให้แนใ่จว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  

- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี ปกติการรายงานหรือเปิดเผย

การประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงาน

ให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหาร

ระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ เปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น 

ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

 - การประพฤติมชิอบในหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่  
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- การบริหารที่เป็นอคติ หรอื (ล้มเหลว)  

- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรอืการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของแผ่นดนิ 

 - การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม 

ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม หรือการดูหมิ่น

เหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ ประกาศใช้อย่าง

ชัดเจน  

   ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้อง   

ท าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหนว่ยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผย

การ กระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติ

ญาณ) ว่า เมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้

ได้รับมอบหมาย และผูบ้ริหารระดับสูง หรอืคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร  

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ

ตรวจสอบ และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

 เจ้าหนา้ที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผดิใน 4 กลุ่มคอื  

1) การประพฤติมชิอบของเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย ปปช.  

2) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผูอ้ื่น 

 3) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ 

ผูร้ับจ้างจากรัฐเป็นผลใหง้บประมาณถูกใช้สูญเปล่า  

4) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน 

การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการเปิดเผย

เพื่อ หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย  

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :  

- เนือ้หาในการเปิดเผย  

- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 

 - ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
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 - เปิดเผยต่อใคร  

- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย  

- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 

 - กระบวนการตรวจสอบ  

- บทบาทในการบริหารและความรับผดิชอบ 

 • การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 

 มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือ

การ ให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ

เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงาน

ต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผูต้รวจการแผน่ดิน  

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ  

หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง

อย่าง เชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้   

ค าแนะน า ต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ

แก่หัวหน้าและ ผู้บังคับบัญชา  

  

 • เบื้องหลังความส าเร็จ ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการ

ยึดถือความถูกต้องขององค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญ

กับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิ ชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก 

วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อ

ความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการ เปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง  การ

ปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมากหน่วยงานจะต้อง พิสูจน์ให้ได้ว่า

จะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความ 

เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผดิชอบในการรายงาน  

• ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก  

- มีเจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบโดยตรงหรอืมีเครอืข่ายสนับสนุน 
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 - มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง  

- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ  

- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรอืการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแ์ก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ  

- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ และ

หัวหนา้สายงาน  

•บทบาทส าคัญของการบรหิาร  

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้

เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และ

รับผิดชอบโดยตรง ต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยน

ทัศนคตขิองขา้ราชการตอ่การ รายงาน สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและ

ภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมากใน การสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การ

ตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบต่างๆ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่

คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและ

รักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความ เชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะ

เป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมด รั่วไหล

ออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะท าได้ 

บทบาทอื่นๆคือ  

- ลดความเครียดของผูเ้ปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย  

- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย  

- พัฒนาโครงสรา้งผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ  

- ท างานอย่างใกล้ชิดรว่มกับเจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่า 

ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี  

- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน  

- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่

ต่อตา้นการเปิดเผย และเจา้หนา้ที่โดยใหค้ าปรึกษาแนะน า ลูกน้องไม่ให้ท าผดิและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการ 
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กระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูล อย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่าง

ยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีสว่นได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยาก เพียงไร  

ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็น

ความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น 

เอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การ 

กระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอทิธิพลต่อการตรวจสอบ หรอืท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

ท า ให้รับรู้ได้ว่า มอีิทธิพลต่อการตรวจสอบ  

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน  

จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ

ทางบวก ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการ

เปิดเผยการกระท าผิด จัด ให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) 

แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการ ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรม

ทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะ

ในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน  

• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target)  

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ 

กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และสง่เสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ

บริหารที่ไม่ เป็นธรรมหรอืการคดโกงและการทุจริต 

 - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษา

การ เปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผดิที่เหมาะสม และปกป้องการตอ่ต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

 - โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง

ธรรมชาติ และขนาดขององคก์ร 

 - นโยบาย โครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตอ้งได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 - มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เหมาะสมกับผูบ้ริหาร ผู้บังคับบัญชา ขา้ราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 



บทที่ 3 การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน ์

 การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์  

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ 

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ .ศ. 2551 

และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ.2543 

 • เจตนารมณ์  

เนือ่งจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 

ว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ปราศจากผลประโยชน์ส่วน

บุคคล หาก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท า ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

และการกระท า หน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ

ความถูกต้องชอบธรรม ที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

 • อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

 +ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรอืบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริการหรือ 

อื่นๆที่มมีูลค่า) ที่ขา้ราชการและเจ้าหนา้ที่ภาครัฐใหแ้ละหรอืได้รับที่นอกเหนอืจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์ 

จากการจา้งงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงนิ หรอือาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการ 

ต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลด

ราคา สินค้าหรอืบริการและเงินเป็นต้น  

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่ง ใดๆ

หรอืบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วน 

ตนการเข้าถึงประโยชน์หรอืการสัญญาว่าจะให้หรอืการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ  

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

 • เราจะจัดการอย่างไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการ

ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ ของขวัญและหรอืผลประโยชนค์ือ 
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1) เราควรรับหรอืไม่  

2) เราควรรายงานการรับหรอืไม่  

3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรอืไม่   

1. เราควรรับหรอืไม่  

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือ

เป็นการรับ ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน

สังคม อย่างไรก็ ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  

1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่

สามารถ เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุน้ พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการ

รับสินบน 

-  การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนอืจากเงนินั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน หรือไม่         

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรอืผลประโยชนท์ี่จะส่งผลตอ่การท างานในอนาคต  

* ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาต

ต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจรยิธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น  

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ รับ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน ที่ได้รับ

ก ล า ย เ ป็ น มี อิทธิพลต่อการ

ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร า ชก า ร  ห รื อ

ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ส ง สั ย ต่ อ

สาธารณชนว่า เ ป็ น ก า ร 

ประพฤติโดยมิชอบ 

 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และ 

การทุจริตคอรร์ัปชั่น ในแตล่ะ  ส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 

โดย ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านน้ีอย่าง

เคร่งครัด มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ   

ไม่ว่าของขวัญและหรอืผลประโยชน์นัน้จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่สมควรรับ 

เพราะก่อใหเ้กิดความรูส้ึกผูกพันหรอืพันธะกับผูใ้ห้ 

และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
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หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้อง

กระท า ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ ของ

สังคมไทยโดยรวม” 

 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ

ผลประโยชน์ ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ

ไว้วางใจที่ประชา สังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดใน

สังคมต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ

ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่าง เป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม

รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มอีาชีพรับข้าราชการ  

2.เราต้องรายงานหรอืไม่  

 การรายงานการรับของขวัญและหรอืผลประโยชนต์ัดสินจากหลักการตอ่ไปนี ้ 

1) ธรรมชาติของผูใ้ห้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์

จาก คู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท า

ใบอนุญาต หรอืรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ  

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ

ต้องมีการ ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

 2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ

ต้องการ ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่ เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ

องค์กร และ ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้

แนใ่จที่สุดว่าตัว ท่านและองค์กรมคีวามเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แมว้่า  

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้ 

ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ 

ของขวัญและหรอืผลประโยชนน์ั้นๆ  

หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้

องค์กร เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 

3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สิน หรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ พ.ศ.2543(ภาคผนวก1)  
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แนวพิจารณาในการปฏิบัติ  

 -  ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เ ช่น งานศิลปะพระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่

ว่า จะมีคา่ราคาเท่าใด 

  -  ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้อง 

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

 -  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน 

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท 

และเจ้าหนา้ที่ม ีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐคนนั้นๆรับ ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 

บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจ

พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย

หน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ที่เพื่อนรว่มงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  

       - ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม 

เดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญ

หรอืผลประโยชนแ์ตล่ะอย่างที่ได้รับ 

 - ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรอืผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อ

เป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ 

ผลประโยชน์แต่ละอย่างนัน้  

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชนองค์กร 

เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติใน

การ ให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับ

ของขวัญและ หรอืผลประโยชนเ์มื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเชน่ หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธ ไม่

รับไม่วา่จะอยู่ในสถานการณใ์ดๆ)   

 1. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรอืไม่  

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
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2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน

ว่า ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรอืไม่  

3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ 

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  

 4. การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอย่างไร  

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม 

ประมวลจรยิธรรมอาจถูกลงโทษตักเตอืน ตัดเงนิเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึน้กับความรา้ยแรงของการฝ่าฝนื  

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ 

สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็น

ธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน

การรับโทษ ทางอาญาดว้ย 

 • การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ

เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ก่อใหเ้กิดการท าลายความเช่ือถอืศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ และต่อขา้ราชการ  

กุญแจแหง่ความเสี่ยง 1 ประการที่ส าคัญคือ 

 1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่า ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ

และหรือ ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคด

โกงและ หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝนืประมวลจรยิธรรม  

2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  

- การรับของขวัญและหรอืผลประโยชนใ์ดๆ อาจท าให้ตดิเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความ 

คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบ

หรอื อยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย

อิทธิพล ของความชอบหรอืประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มกีารปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการ 

รับจ้างตา่งๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรอืลดคุณค่าการบริการ 

 นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ 

รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน  
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- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ 

ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น 

ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี ้

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะ

เป็นการ ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรอืกับตนเอง”  

“คนอื่นๆก็ท าเช่นน้ี ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

 “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังน้ัน มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์ พิเศษบ้าง”  

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังน้ันผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมัก

เป็นคน แรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 

 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดน้ี

แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 

 “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังน้ันฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์

ใดๆ”  

ท่านต้องระลึกอยู่ เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการ               

ถูกด าเนินการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มชิอบ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

เอกสารอ่านประกอบ  

  

  

คู่มอืดัชนวีัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ  ประจ าปี พ.ศ.2544, คณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวัดความโปร่งใส   

หนว่ยงานภาครัฐ,  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,กรุงเทพฯ,2555.  

 

 ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2555,  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ, กรุงเทพฯ,2556.  

 

 ณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐที่มุง่เน้นการ 

ด าเนินการในเชิงธุรกิจ”, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ ,2553.  

 

 พรศักดิ์  ผอ่งแผ้ว  และคณะ, “องค์ความรูว้่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, ส านักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพฯ, 2539. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


