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คำนำ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี
เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุ
ของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและดำเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ท้ังในเชิง
ขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำส่ังท่ี ๖๙/
๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงดำเนินการจัดแนวทาง
พัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเป็นมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
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บทนำ 
 

  การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดย
การละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซ งการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนทำให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาด
ความเป็นอิสระ  ความเป็นกลาง  และความเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม  และ
ทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจ
อยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน  คุณภาพให้บริการ  ความเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่าอื่นๆ  ตลอดจน
โอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่างเช่น  การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ  เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติ  การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ  
หรือแลกเปล่ียนกับการละเว้น  การยกเว้น  หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ  และพวกพ้อง ฯลฯ  เป็นต้น 
  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้จงใจกระทำความผิดยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนา  หรือไม่มี
ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก  จนนำไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทาง
อาญา 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflic of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น  และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ
ปฏิบัติราชการ  จึงได้นำนโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
 
 

ค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
   การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อ
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมไทย ๑๒ ประการ 
  1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
  3.กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
  4.ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
  5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
  6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
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  7.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
  8.มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  9.มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ 
  10.รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ 
  12.คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  
หลักธรรมาภิบาล 

  “หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม นั้นไม่ใช่
แนวความคิดใหม่ท่ีเกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวล
มนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสาน
ประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

 
องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

 หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สำคัญ๖ ประการดังนี้ 
  ๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม 
  ๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง
ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ 
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
  ๓.หลักความโปร่งใส คือ การทำให้ สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทำงานขององค์กรให้มี
ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมี
ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
และช่วยให้การทำงานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปช่ัน 
  ๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม
เสนอความเห็นในการตัดสินใจสำคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัดการ
ผูกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน 
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  ๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องต้ังใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าท่ีอย่างดี
ยิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าท่ี
การงานท่ีตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
  ๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจำกัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจำเป็นจะต้องต้ังจุดมุ่งหมายไปท่ีผู้รับบริการหรือ
ประชาชนด้วย 
 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสช้ีแนะแนว
ทางการดำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
  ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน   โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
           ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ 
อย่างรอบคอบ 
           การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง
ด้านต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ังใกล้และไกล 
  เง่ือนไข 
               การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัย ท้ังความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน 
            เง่ือนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน  ความ
รอบคอบท่ีจะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา  ให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ 
  เง่ือนไขคุณธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม   มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติ ปัญญาในการ ดำเนินชีวิต 
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ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นหน่วยงานท่ีรับใช้และให้บริการประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด  ซึ่งในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้คำนึงถึงความต้องการและประโยชน์สูงสุด
ของประชาชนเป็นหลัก  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาทุจริตคอรัปช่ันซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพี่น้องประชาชนท้ังทางอ้อมและทางตรง  ทำให้ผลประโยชน์ไม่
ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินงานให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้เพื่อให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการต้านการทุจริตคอรัปช่ัน  
โดยให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 
  1.ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพย์สินราชการ 
  2.ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอส่ิงใดเพื่อประโยชน์มิชอบ 
  3.ไม่ใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
  4.ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส เสมอภาค   
  5.กล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 

 6.ปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปช่ัน 
  7.ร่วมปกป้อง  คุ้มครอง  ผู้ต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
  8.พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 

  ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์ใช้
เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสาระสำคัญเป็นเป็น ๓  บท  ได้แก่ 
  1.บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2.บทท่ี ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
  3.บทท่ี ๓  การให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 
 
ความหมายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  คำว่า  Conflict  of  Interests  มีการใช้คำภาษาไทยไว้หลายคำ  เช่น  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”  หรือ  “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”  ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระทำท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  (Governance)  โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมายถึงความทับ
ซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
กล่าวท้ังเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำนาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  มีหลากหลายรูปแบบไม่
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จำกัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินมีลักษณะ ๗  ประการ  ดังนี้ 
  ๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  การใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง  เช่น  ข้าราชการใช้อำนาจ
หน้าท่ีให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเข้าทำงาน  เป็นต้น 
  ๒. รับผลประโยชน์  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับ
เงินจากผู้มาเสียภาษี  หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกำนัลจากร้านค้า  เป็นต้น 
  ๓. ใช้อิทธิพล  เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ี ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิ วเตอร์
ราชการทำงานส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่าว
ดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น 
  ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองทำงานอยู่ เช่น เป็นนัก
บัญชี แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทำงานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน  เป็นต้น 
  ๗. ทำงานหลังออกจากตำแหน่ง  คือการไปทำงานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีทำทำงานเดิม  โดย
ใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอาความรู้ในนโยบายและแผน
ของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ  หลังจากเกษียณ  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

หลักสำคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม  โดยให้ผลประโยชน์ของ
สาธารณะมีความสำคัญในอันดับต้น 
 ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย  และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) 
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บทที่ ๑  

การบริหารจัดการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
การบริหารจัดการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ สำหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระสำคัญเป็น๓หัวข้อใหญ่คือ 
  ๑. การบริหารจัดการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
  ๓. การให-้รับของขวัญและผลประโยชน์ 
 

การบริหารการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน 
  หลักสำคัญของการจัดการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 
   1. ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี
ความสำคัญอันดับต้น 
   2. ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม) 
   3. ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์
สาธารณะและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจ
นำไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด 
   4. ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีก็มีชีวิตส่วนตนมี
บางครั้งท่ีผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทำหน้าท่ีแต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมี 
   5. หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ 
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 
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   6. ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐทำให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 
   7. หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทำงานและต้อง
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
   8. หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง 
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด 
   9. ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทำงานหรือการตัดสินใจ
กรณีนี้เรียกว่ามีการใช้หน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
   10. การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก 
    - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
    - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลำเอียงได้ง่าย 
    - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
    - ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบั ติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มี
ผลประโยชน์แอบแฝง 
 
นิยามศัพท์และแนวคิดสำคัญ 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest)  
  – “ผลประโยชน์” คือ ส่ิงใดๆท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ  
  “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงาน หรือธุรกิจของเจ้าหน้าท่ี
แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่งศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คนเหล่านี้ ได้หรือเสีย
ประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามเีรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภท  
  คือ ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เก่ียวกับเงิน(non-pecuniary) 
  - ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่น ท่ีดินหุ้นตำแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจากหน่วยงาน
รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ำใจ
ไมตรี อื่นๆ 
  - ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลำเอียง / อคติ / เลือกท่ีรักมักท่ี
ชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ / ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
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หน้าที่สาธารณะ (public duty) 
  – หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีทำงานให้ภาครัฐคือการให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์
สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆท่ีทำงานให้ภาครัฐเช่นท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 
ผลประโยชน์สาธารณะ  
  คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่
ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้
ความสำคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย 
   - ทำงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
   - ทำงานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
   - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ี 
ต้องจำกัดขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าท่ี 
   - หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการทำหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   - หลีกเล่ียงการกระทำ/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภายใน 
   - หลีกเล่ียงการใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
   - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าท่ี 
   - ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในตำแหน่งขณะท่ีไปหา 
ตำแหน่งงานใหม่ 
 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict 
of Interests)  
  องค์กรสากลคือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
   1. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
   2. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี
คนเห็นว่ามี แต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนำมาซึ่ง
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ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติ
ตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องทำให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
   3. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบัน
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท 
  - ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจำหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้ อาจทำให้ทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีกำลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถทำงานบางอย่างท่ีคน
อื่นๆทำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  - ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการทำ
บทบาทหน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้นทำให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำบทบาท
หน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านำข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลำเอียง/อคติ
ต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำมา
จัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
 
หลักการ ๔ ประการ สำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1.ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทำเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก
เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้คำแนะนำภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องทำงานในขอบเขตหน้าท่ี
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลำเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์
ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
  2.สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการ
ต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็ นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าจะทำให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 
 



มาตรการป้องกันผลการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ 

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชนส์่วนรวหรือ(ผลประโยชน์ทบัซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ หน้า 13 
 

  3.ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนำเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีทำได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
  4.สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการดังนี้ 
   1. ให้ข้อแนะนำและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
และการปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการทำงาน 
   2. ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีทำงาน 
   3. ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผย เพื่อมิให้มี
ผู้นำไปใช้ในทางท่ีผิด 
   4. ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
    4.1 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อกำหนดทาง
จริยธรรม 
    4.2 กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
    4.3 กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
    4.4 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ ) ท่ีทำให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องทำตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  กรอบการทำงาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จำกัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถ
นำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ข้ันตอน สำหรับการพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
   ๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
   ๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
   ๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
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   ๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ 
 
รายละเอียดแต่ละข้ันตอน 
 ๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - ขั้นตอนแรกนี้ คือ การระบุว่าในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
  - เป้าหมายสำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 
  - การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนสำคัญ เพราะจะทำให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและทำให้
เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
  - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจี
โอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การทำงานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น 
  - ตัวอย่างของจุดเส่ียงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการท่ีอุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/ส่ิงของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การ
ตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
  - การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกำหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
 
 ๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
  - องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร
และยังต้องทำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ 
  - รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เป็นไปได้) 
  - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆท่ีใช้เพื่อการจัดการ 
  - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
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 ๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
  - เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่
เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาทำสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะ
เริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำงาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและ
ข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้ วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  - ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้  คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตำแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจน
สำหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทำงาน
กับภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอำนาจ
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 
  - นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่จะ
ช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
 
 ๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
  - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ใน
ตำแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำ สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำคัญเนื่องจากเจ้าหน้าท่ี
มักจะคำนึงถึงส่ิงท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 
  - ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม่ (๒) ช่ังน้ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไร
คือวิธีที่ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะ
ของตำแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 ๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย   
  - ประเด็นสำคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็เลวร้าย
ไม่แพ้กัน 
  - การทำงานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำนาจหน้าท่ีเพื่อ
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ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ีตามมา
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ทำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำสัญญาด้วย 
  - นอกจากนี้ ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในการ
ระบุจุดเส่ียงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทำให้ได้นโยบายท่ี
สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทำให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 ๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
  - ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำงาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้อง
ส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการทำงานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน
เพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีการเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิ
ชอบและการบริหารท่ีบกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึด
มั่น ยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 
 
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
  ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ท่ีกระทำโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำผิดของ
เจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทำให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับ
ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทำผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ 
การรายงานการกระทำผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 
 
ทำไมการเปิดเผยจึงทำได้ยาก : 
  การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทำผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทำให้การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นเรื่องยาก
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สำหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาสำคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
 
 
 

...................................................................................... 
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บทที่ ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
  ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ท่ีกระทำโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำผิดของ
เจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทำให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 
  หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทำผิดท่ีร้ายแรงหรือ
เป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ การรายงานการกระทำผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็น
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 
 
ทำไมการเปิดเผยจึงทำได้ยาก : 
  การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ี ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทำผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทำให้การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นเรื่องยาก
สำหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาสำคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
  การยึดมั่นในส่ิงถูกต้องและเป็นธรรม ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มคนและ
สังคมท่ีให้ความสำคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจำเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการท่ีทำให้
บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทำผิดคือ ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับได้รับการ
ปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจท่ี จะ
เปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทำผิดพร้อมท้ังการ
ปกป้องข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจได้ 
 
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
  ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ท่ีกระทำโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำผิดของ
เจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทำให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับ
ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสมคือเมื่อเกิดการทำผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ
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การรายงานการกระทำผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 
 
ทำไมการเปิดเผยจึงทำได้ยาก : 
  การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทำผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีทำให้การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นเรื่องยาก
สำหรับเจ้าหน้าท่ี ปัญหาสำคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมี
ต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
 
การส่งสาสน์ขององค์กร : 
  องค์กรจะต้องขับเคล่ือน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกง
ว่า เป็นส่ิงท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเช่ือมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคำแนะนำแก่
เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมท่ีมี
แนวโน้มจะทำให้เกิดการกระทำผิด 
 
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 
  รากฐานของการเปิดเผยการกระทำผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ัง
นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำหนดพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานและข้อแนะนำพฤติกรรมท่ี
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทำท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด้วย 
การเปิดเผยการกระทำผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบท่ีเป็น
อิสระ การเปิดเผยการกระทำผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการดำเนินการอย่างไร และ
องค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 
 
องค์กรควรจะทำอย่างไร : 
  วิธีท่ีดีท่ีสุด หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทำผิดจัดช่องทาง
อำนวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทำผิด รวมทั้งคนอื่นๆท่ีจะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทำผิดและการคุ้มครองพยาน คือ 
  - สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทำผิด 
  - เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
  - เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่งเป็นช่องทาง
ปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อำนวยการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  (เช่นกลุ่มงาน
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คุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลท่ีเปิดเผย ควรประกอบด้วย 
  - การประพฤติมิชอบในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
  - การบริหารท่ีเป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
  - การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการท่ีไม่เหมาะสม ทำให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
  - การกระทำท่ีเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ
ส่ิงแวดล้อม ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในท่ีทำงาน องค์กรควรกำหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน 
  ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจำเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้อง
ทำอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระทำผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที  (อย่างเป็น
สัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 
  การเปิดเผยการกระทำผิดเป็นส่ิงสำคัญ และผู้รับรายงานควรให้คำแนะนำผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและส่ิงท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 
 
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทำผิดใน ๔ กลุ่ม คือ 
  ๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
  ๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
  ๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ 
ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
  ๔) การกระทำของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  การเปิดเผยการกระทำผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
ส่ือมวลชนการเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดคำถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการ
เปิดเผยเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวินัย 
 
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 
  - เนื้อหาในการเปิดเผย 
  - การเปิดเผยจะทำได้ท่ีไหน เมื่อไร และอย่างไร 
  - ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
  - เปิดเผยต่อใคร 
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  - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
  - กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
  - กระบวนการตรวจสอบ 
  - บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
 
การให้ความสำคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 
  มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกำหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือ
การให้บริการท่ีไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ี หรือรายงาน
ต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
  หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง
อย่างเช่ือมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้
คำแนะนำต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสำคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
 
เบื้องหลังความสำเร็จ 
  ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทำผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ
องค์กร องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังให้ความสำคัญกับการป้องกันปราบปรามการ
ประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทำให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นำต่อความสำคัญในการเปิดเผยการกระทำผิดของเจ้าหน้าท่ี 
และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
 การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีสำคัญมากหน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าท่ีเกิด
ความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
 
ดัชนีวัดความสำเร็จ พิจารณาได้จาก 
  - มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
  - มีโปรแกรมเฉพาะสำหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
  - ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
  - การให้คำปรึกษาแนะนำหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 
สาธารณะ 
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  - มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ 
และหัวหน้าสายงาน 
 
บทบาทสำคัญของการบริหาร 
  ผู้บริหารระดับ ล่างมีบทบาทสำคัญ ต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (Public 
Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงาน
ของผู้เปิดเผย ผู้อำนวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสำคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย คือการปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการต่อการรายงาน 
  สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระทำผิดและภาวะผู้นำเป็นเรื่องสำคัญมาก
ในการสร้างบรรยากาศในท่ีทำงาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ี
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ 
  ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือทำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผย ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากส่ิงท่ีเปิดเผย
บางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงสำคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้
ต่อต้านเท่าท่ีจะทำได้ 
  บทบาทอื่นๆ คือ 
   - ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
   - ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
   - พัฒนาโครงสร้างผู้นำแก่ลูกน้องท่ีทำงาน ขณะมีการตรวจสอบ 
   - ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
   - ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
   - ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้คำปรึกษาแนะนำลูกน้องไม่ให้
ทำผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทำผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยาก
เพียงไร ผู้บริหารต้องทำให้ผู้เปิดเผยมั่นใจต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ 
เช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารท่ี
สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทำใดๆ 
ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือทำให้รับรู้
ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
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การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 
  จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสำคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทำไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการ
กระทำผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ 
หรือเมื่อข้าราชการได้เล่ือนตำแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน 
 
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 
  - หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหาร
ท่ีไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 
  - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้คำปรึกษา
การเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำผิดท่ีเหมาะสม และปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 
  - โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 
  - นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
  - มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการท่ัวไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

........................................................................................ 
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 บทที่ ๓ 
                            การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
 
การให ้- การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
   หลักการและแนวคิดนี้ สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
เจตนารมณ์ 
  เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีทำให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทำหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 
  1.ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของบริการ
หรืออื่นๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 
  2.ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 
  3.ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิงการ
ต้อนรับให้ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกำนัลบัตรลด
ราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 
  4.ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)หมายถึงส่ิง
ใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 
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ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให้ - รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
 
เราจะจัดการอย่างไร 
  การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
  ๑) เราควรรับหรือไม่ 
  ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
  ๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
 

๑. เราควรรับหรือไม่ 
  ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือ
เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
  ๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆท่ี
สามารถเปล่ียนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการ
รับสินบน 
  การถูกเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นส่ิงท่ีควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
  - ทำไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่ 
  - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการทำงานในอนาคต 
  ถ้าท่านทำงานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น 
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 
  ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับ
กลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิ
ชอบ 
 
 
 
 
 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันจะมีค่าเพียง 

เล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรอื
พันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อ

ประชาชน 
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การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต
คอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรกำหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
ราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกำหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 
  หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระทำและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทำด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม” 
  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือ
ไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสำคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคม
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทำและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ 
และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ 

 
 

๒.เราต้องรายงานหรือไม่ 
  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
  ๑ ) ธรรมชาติของผู้ให้  : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ี เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญ
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีกำลังจะมาทำการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ี
จะขอทำใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 
หน่วยงานควรกำหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
สามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีการ
ลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 
  ๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทำงานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและ
ต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้
แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า 
หน่วยงานของท่านมิได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กำหนดให้
รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดำรงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์นั้นๆ 
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หลักการ การกำหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด โดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
  ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  
 
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 
  1.ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่
ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 
  2.ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
  3.ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 
  4.ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓ ,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าท่ีมีความจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 
  5.ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕ ,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดำรง
ตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงาน
ให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 
  6.ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 
  7.ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
  8.ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน
องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
  9.เงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)  
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๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
  ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
  ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน
ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เอง ได้หรือไม่ 
  ๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
  การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า 
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย 
 

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
  การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการทำลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ 
 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สำคัญคือ 
  ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำกว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและ
หรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ำกว่าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น 
 
  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจทำให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทำให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับทำให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีกำหนด 
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้อง
ทำในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 
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นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมี
พฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบซึ่งจัด
ได้ว่าเป็น การรับสินบน 
  การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 
  “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไม่รับจะเป็น
การทำลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
  “คนอื่นๆก็ทำเช่นนี้ ทำไมฉันจะทำบ้างไม่ได้” 
  “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำงาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
  “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคน
แรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
  “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้แม้ว่า
ฉันจะให้คำแนะนำก็ตาม” 
  “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
  จะต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้  ไม่สามารถปกป้องท่าน จากการถูก
ดำเนินการทางวินัย หากการกระทำของท่านเป็นการกระทำท่ีมิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหน่ึง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้า

ร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีได้
เก็บของรางวัลน้ันไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม
การสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังน้ันเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่า
จะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นน้ี 

เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าท่ีจึง
ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพ่ือประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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บทสรุป 
  ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดย
ปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญไ ด้ ซึ่งถือว่าเป็นของท่ี
ระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะนำไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต และทำลายช่ือเสียงของท่านรวมท้ัง องค์กรของ
ท่านเอง 
 
 

……………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

 

โมเดลสำหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า  : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 


