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คู่มือ : ส่งเสริมการปฏิบัตงิานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

 
 

บทน า 
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต             
มีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วย
การใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
จนส่งผลประทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน 
สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ         
ความเป็นธรรมในสังคม      

 คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ     
ได้รวบรวมหลักการและแนวคิด  ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์         
ทับซ้อนในการบริหาร และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  
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สารบัญ 
 

บทที่ ๑ ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อนและ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ๑ 
- ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน  
- การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ๔ 
- นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ  ๔ 
- หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ๖ 
- แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ๗ 

 
บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  ๑๑ 
 
บทที่ ๓ การให้ การรับของขวัญและผลประโยชน์  ๑๗ 
  
บทสรุป  ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

บทท่ี ๑ 
ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อนและ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  

ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน 
ค ำว่ำ Conflict of Interests มีกำรใช้ค ำในภำษำไทยไว้หลำยค ำ เช่น “ผลประโยชน์    

ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค ำเหล่ำนี้
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึง
หมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กล่ำวคือเป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพล
ตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์  
อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด 
มีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้ 

๑. หำประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
ท ำให้บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน เป็นต้น 
 ๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้ว 
รับเงินจำกผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 
 ๓. ใช้อิทธิพล เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณ 
แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 
 ๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์
ของรำชกำรท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น 
 ๕. ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกล่ำวดักหน้ำไว้ก่อน เป็นต้น 
 ๖. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัทท ำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองท ำงำนอยู่  เช่น เป็น
นักบัญชีแต่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้กับหน่วยงำน เป็นต้น 
 ๗. ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง คือกำรไปท ำงำนให้กับผู้อื่นหลังออกจำกท่ีท ำงำนเดิม โดยใช้ 
ควำมรู้หรืออิทธิพลจำกที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำยและ
แผนของธนำคำรประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ หลังจำกเกษียณ เป็นต้น 
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การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 

 ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี
ความส าคัญอันดับต้น 

 ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 

 หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ 
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 

 ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิมเนื่องจากมีการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อนซ้อนทับมากขึ้น 

 หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้อง
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

 หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง 
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด 

 ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างาน หรือการตัดสินใจ 
กรณีนี้เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 

 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน สร้างประโยชน์มากมาย แก่หน่วยงานเนื่องจากลด
การทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย แสดงความยึดมั่นใน               
หลักธรรมาภิบาล ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
แอบแฝง 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อ  

บุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการ
งานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่
ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non- pecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้นแต่ยัง
เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์ หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่
รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด 
ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 
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๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัวหรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความล าเอียง/
อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความเห็นส่วนตัว ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

หน้าที่สาธารณะ (public duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา 
อาสาสมัคร 

ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ใน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

 - ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 - ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 -  ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี  และจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 - ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่

ต้องจ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตน จะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
 - หลีกเลี่ยงการกระท า /กิจกรรมส่วนตน ที่อาจท าให้คนอ่ืนเห็นว่าได้ประโยชน์     

จากข้อมลูภายใน 
  - หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์    

ส่วนตน 
 - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
 - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่ง หรือ

ขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) - องค์กรสากล คือ Organization for 

Economic Corperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
 ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
 ๒.  ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived and apparent) เป็นผลประโยชน์

ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี  แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่า
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เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้
รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

 ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน
ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์ได้ในอนาคต 

 
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 

interests) มี ๒ ประเภท 
 - ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็น

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และเป็นกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิด
ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกปกป้องปัญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
ให้ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่ก าลังคนน้อย หรือเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่
สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 - ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและ
การท าบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์ แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือ
ความล าเอียง / อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่า
มีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ก็สามารถน ามาจัดการกบัหน้าที่ทับซ้อนได ้

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก 
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้าไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง 
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด มี
วิธีการต่างๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรก
ของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
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๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหา
หรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหาร ต้องรับผิดชอบต้องระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมาก
ที่สุดเท่าที่ท าได้และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น การสร้างวัฒนธรรมแห่งความชื่อตรง
ต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

๔.๑ ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎเกณฑก์ารปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

๔.๒ ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

๔.๓ ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มี
ผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 

๔.๔ ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบ โดย
การพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

 - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทาง
จริยธรรม 

 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ

ของตนเอง ที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
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๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชน ทราบถึงความ
มุ่งม่ันในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

ขั้นตอนและรายละเอียด 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
 -  ขั้นตอนแรกนี้ คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อ

การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนได้นั้น มีประเภทใดบ้าง 
 - เป้าหมายส าคัญคือองค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 
 - การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้

ครอบคลุม และท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของร่วมมือกับนโยบาย 
 - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น

หนี้ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรค
การเมือง ฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

 - ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัด
จ้าง การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออก
ใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/
สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชน
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

 - การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
 - องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือความ

ตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของ
แต่ละคน ดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ ต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความ
รับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

 - รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบ
ที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้) 

 - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการจัดการ
ติดตามประสิทธิภาพกลยุทธ์ที่ใช้ 
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๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
 - เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ ในองค์กรเอกชน ที่มาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูงและ
กรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศและมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่
ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูล ที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 - ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือสร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

 - ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย 
รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้
เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน ส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็น
จุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชนและการเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การ
แปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมืองเป็นต้น 

 - นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกล
ยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพ จะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความ
ตื่นตัวและเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเท

ของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหารซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบาย และกระบวนการอย่างแข็งขัน 
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

 - ผู้บริหารต้อง  
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน

หรือไม่  
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์

สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนและ  
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เป็นตรงกัน
ข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 
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 - การท างานกับองค์กรภายนอก ไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุ
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้
อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่นยกเลิกสัญญาหรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีหุ้นส่วนและ
ผู้ท าสัญญาด้วย 

 - นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่นให้
มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน 
วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้อง ความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การ
ตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 - ระบบการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพ

สม่ าเสมอโดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริงและตอบสนอง
ต่อสภาพการท างาน รวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
ความร่วมมือ นอกจากนี้ยังเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กร
มีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ
และผลการทบทวน หรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ และปรับเปลี่ยนการ
ท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที ่
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บทท่ี ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 
 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/

อคติของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity)และการยึดมั่นยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง 
ทุจริตหรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพ และ
แม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistleblowing) ใช้หลักแห่งความ
รับผิดชอบ และการแสดงออก ซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชนการเปิดเผยที่เหมาะสมคือ เมื่อเกิดการ
ท าผิดที่ร้ายแรง หรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอก
องค์กรต่อสาธารณชน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายใน และกระบวนการบริหารภายใน
ใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

 
• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก 
การศึกษาวิจัยพบว่าแม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ

สืบเสาะการคดโกงและการกระท าผิด  แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่อง
ยากส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือการขัดแย้งระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ
สัญญาที่มีต่อส่วนรวมและกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กร ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ การยึดมั่น
ในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรม ในมาตรฐานทาง
จริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคม ที่
ให้ความส าคัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็น  ปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้
บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผย จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับ
การปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติ ผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม การ
ตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆหลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการ
กระท าผิด พร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 
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• การส่งสาสน์ขององค์กร 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ

คดโกง ว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมี
ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร  และจะจัดการอย่างไรเมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับ
จริยธรรม ที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

 
• กฎหมายระเบียบและนโยบาย 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท ามาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม 

รวมทั้งนโยบายขององค์กรในมาตรฐานทางจริยธรรม จะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน า
พฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติ และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติรวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจาก
มาตรฐาน ด้วยการเปิดเผยการกระท าผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรมต้องมีกลไกการรายงานและ
การตรวจสอบที่เป็นอิสระ  การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้น ต้องอธิบายได้ด้วยว่า จะมี
การด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่า การเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

 
• องค์กรควรจะท าอย่างไร 
วิธีที่ดีที่สุดหน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิด จัด

ช่องทางอ านวยความสะดวกสนับสนุนและคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิดรวมทั้งคนอ่ืนๆ ที่จะได้รับ
ผลกระทบ  

วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยานคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบจะใช้การรายงานตามกระบวนการ

ทางการบริหาร ซึ่งช่องทางปกติโดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
องค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้นข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย 

-การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
-การบริหารที่เป็นอคติหรือล้มเหลว 
-การละเว้นละเลยเพิกเฉยเลินเล่อหรือการบริหาร ที่ไม่เหมาะสมท าให้สูญเสียเงินของ

แผ่นดิน 
-การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัยหรืออันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียนเช่นในกรณีการ
ขู่คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการคือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้องท าอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้องกลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนอง
ต่อการเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่าง เช่นทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที
(อย่างเป็นสัญชาติญาณ)ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกงประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึง
การตรวจสอบ และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรของรัฐ

หรือผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยกับสาธารณะ

หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สื่อมวลชน การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน
หรือการเปิดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้อง
ครอบคลุม: 

-เนื้อหาในการเปิดเผย 
-การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไร 
-ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
-เปิดเผยต่อใคร 
-เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
-กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
-กระบวนการตรวจสอบ 
-บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
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• การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรม ต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคด

โกงหรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการจริยธรรมที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้
นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ

คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ  ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/
กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหาร ให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครอง
พยานและควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 

• เบื้องหลังความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยืดถือความถูกต้อง

ขององค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบรวมทั้งให้ความส าคัญกับการป้องกัน
ปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ
เสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะการปกป้องพยานและภาวะผู้น า ต่อความส าคัญในการเปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าที่และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 

การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็ นเรื่องที่ส าคัญมาก 
หน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า จะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่ง
จะท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความส าเร็จพิจารณาได้จาก 
-มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
-มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
-ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
-การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะ 
-มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะสนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหน้าสายงาน 
• บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Public 

Information Disclose:PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กรและให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดขึ้นต่อทีมงานและบทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จาการวิจัยคือ 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 
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สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่อง
ส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างานผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของ
ข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ ต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
กลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้อง
สงสัยในการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน 
หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไป เป็นสิ่งที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยาทาง
ลบ และป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะท าได้ บทบาทอ่ืนๆ คือ 

 - ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
 - ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
 - พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างานขณะมีการตรวจสอบ 
 - ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือกลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
 - ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
 - ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผยและเจ้าหน้าที่โดยให้

ค าปรึกษาแนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิด และตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิดการคดโกงและทุจริตที่อาจ
เกิดข้ึนและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลางไม่เข้าไปมีส่วนได้เสีย
และตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้อง
เป็นเอกสารที่สมบูรณ์หากมีการรายงานด้วยวาจา จะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้อง
ระงับไม่ให้การกระท าใดๆของตนเข้าไปก้าวก่ายมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่า ท าเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการเพ่ือให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิด

ทัศนคติทางบวก ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อข้าราชการ
เปิดเผยการกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนาการ ตัดสินใจเชิงจริยธรรม(ethical decision making) 
แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรม
ทักษะเฉพาะ ในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผยและจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะ
ในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 
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• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best-practice target) 
หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบาย

และกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบริหารที่ไม่เป็นธรรม หรือการคดโกงและการทุจริต 

 - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรู้ที่
ผิดพลาด ให้ค าปรึกษา การเปิดเผยพฤติกรรมการท าผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้
เปิดเผย 

 - โครงสร้างรายงานหรือกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะควร
เหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดขององค์กร 

 - นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดย
ทั่วกัน 

 - มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหารผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๓ 
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการ ตามนโยบายการให้

และรับของขวัญและประโยชน์ของข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของข้ าราชการและ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบ
ต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดหมายถึงสิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงินทรัพย์สินสิ่งของ

บริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า)ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และ หรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน
รายได้ และผลประโยชน์จาการจ้างงานในราชการปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีราคา
ได้ 

- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความ
บันเทิง การต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์ เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญ เครื่องใช้
ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้า หรือบริการและเงินเป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) 
หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆที่ไม่สมารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว  การ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตัว การถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์
มากกว่าคนอื่นๆ 

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
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• เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถามที่ใช้ในการตัดสินใจ ว่าเราจะ

รับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่
 
เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราจะไม่ควรรับแต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธ

ได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่
ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

 ๑) ถ้าเป็นเงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ 
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจ
เข้าข่ายการรับสินบน 

 * การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจคือ 

 - ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติตนหรือไม่ 

ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและ หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานใน
อนาคต 

 * ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจ
เป็นพิเศษ เช่นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาต หรือ
การอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่ม
อ่ืน 

 ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ 
หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้ว ผลประโยชน์
ส่วนตนที่ไดร้ับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็น
การประพฤติโดยมิชอบ 

“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน” 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
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ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้าน
นี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า”การกระท าและการตัดสินใจใดๆ 
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนเองหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืนท าให้เกิดความสั่นคลอน ความ
เชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระท า
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับราชการ 

 
เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
 ๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงานเช่น การ
ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้าการสัญญาว่าจะให้-รับ
กับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด และมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

 ๒) บทบาทหน้าที่ในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว 
และต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษและหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ทั้ง
จากระดับองค์กรและระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้างการให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต 
ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกต้องข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงาน
ของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้ก าหนดให้รายงาน
การรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควร
จะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาท้องตลาดโดย
ต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาทไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ทีมีค่าทางตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาทให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน
ในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากหน่วยงาน ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน
เดียวกัน กลุ่มเดี่ยวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี มีค่ามากว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก
ชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ 
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เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
 ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
 ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้อง

พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองหรือไม่ 
 ๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ

และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
การฝ่าฝืนกฏนี้มีโทษอย่างไร 
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงขั้นไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของ
การฝ่าฝืน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบนฉ้อฉลทุจริต
และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน อาจ
มีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

 
สถานการณ์ตัวอย่าง ๑ 
“เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์ รับค่าตอบแทนจ านวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่ง

แสนบาทถ้วน เพ่ือให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ขนส่ง
สินค้าได้” 

“กรณีเช่นนี้ นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการ
แล้ว ยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วยในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการ
กระท าของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ท าลายทรัพย์สินสาธารณะ
(ถนน)เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ยอมให้ผู้รับบริการกระท าผิดกฎหมายและการเป็นการให้ผลประโยชน์
ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจ าคุกเป็นเวลา      
๑ ปีโดยไม่รอลงอาญา” 

•การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี

อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ 
๑.ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่าความเป็นจริง การตีราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
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และหรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานการกระท าดั งกล่าวนับว่าเป็น
การคดโกงและหลอกลวง ซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

๒.การเพิกเฉยมองข้ามความผิด และละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 
- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว และ

ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอ ว่าจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ท าให้
เกิดความรู้สึกชอบหรือการปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ ท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกิน
กว่ามาตรฐานที่ก าหนด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมาและหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจ
ว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติ
เป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ”การรับ
รางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

 -การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเราบุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 

 “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหาก
ไม่รับ จะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

 “คนอ่ืนๆก็ท าเช่นนี้ท าไมฉันถึงจะท าบ้างไม่ได้” 
 “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้

รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
 “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดา 

ที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอ ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่ง

สินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
 “ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืน

กฎเกณฑ์ใดๆ” 
 ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้อ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจาก

การถูกด าเนินการทางวินัยหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
สถานการณ์ตัวอย่าง ๒ 
หน่ วยงานภาครั ฐ แห่ งหนึ่ ง ส่ งนั กทรัพยากรบุ คคลที่ ท าหน้ าที่ จั ดซื้ อจั ด จ้ า ง                     

(HR procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท 
จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่
ค้ากับหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา ผู้บังคับบัญชา
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ตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินจะจัดการอย่างไรกับรางวัล
ชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่
จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
 
โมเดลการตัดสินใจ 

 
ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่ เกี่ยวกับการให้

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย มีการเปิดเผยต่อสาธารชนเพียงใด 

 
คุณค่า ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 

 
หลักจริยธรรม มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมี

อะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 

 
เวลาและโอกาส เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

 
  

 
บทสรุป 
    ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐได้รับความเชื่อถือไว้วางใจถูกคาดหวังจากประชาชนให้
ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ ไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ จึงควรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักจริยธรรม ปฏิบัติรำชกำร
ด้วยควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดของกำรให้บริกำรสำธำรณะ และเพ่ือเสริมสร้ำง
จริยธรรมข้ำรำชกำรและป้องกันกำรทุจริต ประพฤติมิชอบในรำชกำร    

  
ที่มา: คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพล

เรือนส าหรับคณะกรรมการจริยธรรม ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน          
ส านักงาน ก.พ. 
  


