
 

                

 

 
 
 
 
 

 



 

 
ค ำน ำ 

 
คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้รวบรวมหลักกำรและ

แนวคิดที่เป็นสำกลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรประยุกต์ใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน และ
ผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ กล่ำวคือ เป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม มีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักกำร แนวคิด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงเพ่ือกำรประยุกต์ใช้ในกำร
บริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้เกิดปัญหำกำรทุจริตประพฤติชอบ และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลัก
ธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้ตรวจสอบภำยในของโรงพยำบำลพนัสนิคม ผู้บริหำรหน่วยงำน และผู้ปฏิบัติรำชกำรที่สนใจศึกษำแนวทำง
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรบริหำร  และเพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพสูงสุด ต่อไป 
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บทน ำ 

 
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพรำะเป็นกำรแสวงหำประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้
ดุลยพินิจในกระบวนกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่
สำธำรณะ ขำดควำมเป็นอิสระ ควำมเป็นกลำง และควำมเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของ
ส่วนรวม และท ำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงำน สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์
สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทำงกำรเงิน คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมเป็นธรรมในสังคม รวมถึง
คุณค่ำอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกำสในอนำคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่ำงเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ประกอบกำร เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรอนุมัติกำรออกใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับกำรละเว้น กำรยกเว้น หรือกำรจัดกำรประมูลทรัพย์สินของรัฐ      
เพ่ือประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมท่ำมกลำงผู้ที่จงใจกระท ำควำมผิดยังพบ
ผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำ หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำ
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำผลประโยชน์ทับซ้อน หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐ      
ในปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำด
หลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ คู่มือฉบับโรงพยำบำลพนัสนิคม ได้ก ำหนดมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรโรงพยำบำลพนสันิคม ดังเช่น              

๑. กำรยึดถือตำมคุณธรรม ๔ ประกำร ตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของโรงพยำบำลพนัส
นิคม 

ข้อ ๔ ก ำหนดว่ำ “ข้ำรำชกำรโรงพยำบำลพนัสนิคมพึงยึดถือคุณธรรมสี่ประกำรตำม   พระบรม
รำโชวำท เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในกำรประพฤติตนและปฏิบัติหน้ำที่” ดังนี้ 

(๑) กำรรักษำควำมสัจ ควำมจริงใจต่อตัวเองท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม 
(๒) กำรรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในควำมสัจ ควำมดีเท่ำนั้น 
(๓) กำรอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงควำมสัจสุจริต ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใด 
(๔) กำรรู้จักละวำงควำมชั่ว ควำมทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วน

ใหญ่ของบ้ำนเมือง 
๒. กำรยึดถืออุดมคติโรงพยำบำลพนัสนิคม ๙ ประกำร ตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของ

โรงพยำบำลพนัสนิคม 
ข้อ ๕ ก ำหนดว่ำ “ข้ำรำชกำรโรงพยำบำลพนัสนิคม พึงยึดถืออุดมคติของโรงพยำบำลพนัสนิคม ๙ 

ประกำร เป็นแนวทำงชี้น ำกำรประพฤติตนและปฏิบัติหน้ ำที่ เ พ่ือบรรลุถึ งปณิธำนของกำรเป็น
ผู้พิทักษ์สันติรำษฎร์ ดังนี้ 

๒.๑ เคำรพเอ้ือเฟ้ือต่อหน้ำที่ 
๒.๒ กรุณำปรำณีต่อประชำชน 
๒.๓ อดทนต่อควำมเจ็บใจ 
๒.๔ ไม่หวั่นไหวต่อควำมยำกล ำบำก 
๒.๕ ไม่มักมำกในลำภผล 
๒.๖ มุ่งบ ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชำชน 
๒.๗ ด ำรงตนในยุติธรรม 
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๒.๘ กระท ำกำรด้วยปัญญำ 
๒.๙ รักษำควำมไม่ประมำทเสมอชีวิต 
ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักกำรและแนวคิดที่เป็นสำกลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรประยุกต์ใช้

เพ่ือกำรป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสำระส ำคัญเป็น ๓ บท ได้แก ่
บทที่ ๑ กำรบริหำรเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
บทที่ ๒ กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 
บทที่ ๓ กำรใหก้ำรรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 

ควำมหมำยผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ค ำว่ำ Confl ict of Interests มีกำรใช้ค ำในภำษำไทยไว้หลำยค ำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค ำเหล่ำนี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึง 
“ควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” กล่ำวคือ เป็นสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลใน
อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลำกหลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประกำร ดังนี้ 

๑. หำประโยชน์ให้ตนเอง คือ กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ท ำให้
บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงินจำก 
ผู้มำเสียภำษี หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพลเป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
รำชกำรท ำงำนส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เช่น รู้ว่ำรำชกำรจะสร้ำงถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่ำว
ล่วงหน้ำไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัทท ำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองท ำงำนอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้กับหน่วยงำน เป็นต้น 

๗. ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง คือกำรไปท ำงำนให้กับผู้อ่ืนหลังออกจำกที่ท ำงำนเดิม โดยใช้ควำมรู้
หรืออิทธิพลจำกที่เดิมมำชิงงำน หรือเอำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอำควำมรู้ในนโยบำยและแผนของ
ธนำคำรประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ หลังจำกเกษียณ เป็นต้น 
หลักส ำคัญของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสำธำรณะมีควำมส ำคัญ
ในอันดับต้น 

• ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุกคนเสมอภำค
ภำยใต้กฎหมำย และต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
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บทที ่๑ 

กำรบรหิำรเพือ่ปอ้งกนัเรือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 
 

ถ้ำไม่มีกำรบริหำรเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชน์สำธำรณะและให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบำงกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อกำร
ปฏิบัติงำนและอำจน ำไปสู่กำรประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบำงครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมำขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่รำชกำร แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
อย่ำงโปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำง
โปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยำยมำกกว่ำเดิม เนื่องจำกมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน 
รวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ท ำให้มีควำมสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มำกขึ้น หน่วยงำนควรตระหนักว่ำ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำนและต้องพัฒนำวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมกำรระบุและเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงำนต้องสร้ำงควำมเข้ำใจที่ว่ำผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยำยำมปกปิด จนท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐและส่วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์      
ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ำมำมีอิทธิพลในกำรท ำงำนหรือกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐ น ำไปสู่กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ในทำงมิชอบ หรือแม้แต่กำรทุจริตคอร์รัปชัน หรือฉ้อรำษฎร์บังหลวง ดังนั้น 
กำรจัดให้มีแนวทำงกำรบริหำรเพ่ือป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้ำงประโยชน์มำกมำยแก่หน่วยงำน
ของรัฐในด้ำนต่ำงๆ เช่น 

- ลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สำมำรถแก้ข้อกล่ำวหำเรื่องควำมล ำเอียงได้ง่ำย 
- แสดงควำมยึดมั่นในหลักธรรมมำภิบำล 

  - ประชำชนเชื่อมั่นว่ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ* 
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) 

 “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่ำในทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” 
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของเจ้ำหน้ำที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น 
เพ่ือน ญำติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คนเหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่อง 
ผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี  ๒ ประเภท คือ ที่ เกี่ยวกับเงิน (pecuniary)  และที่ ไม่ เกี่ยวกับเงิน
(nonpecuniary) 

– ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต ำแหน่งในบริษัทที่รับงำนจำก
หน่วยงำนรวมถึงกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทำน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ ำใจไมตรีอ่ืน ๆ 

 
 
 
* บทที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรพลเรือนส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรม, ๒๕๕๔ 
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– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทำง

สังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ สมำคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้  หน้ำที่สำธำรณะ     
(public duty) หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ท ำงำนให้ภำครัฐคือ กำรให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ 
(public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยัง
รวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท ำงำนให้ภำครัฐ เช่น ที่ปรึกษำ อำสำสมัคร ผลประโยชน์สำธำรณะ คือประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มค น กำรระบุ
ผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ในเบื้องต้นข้ำรำชกำรส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม    
ทุกคนสำมำรถให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย 

- ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
- ท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องจ ำกัด 

ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำที่ 
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ/กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่ง ไปหำผลประโยชน์ในต ำแหน่ง

หรือในงำนใหม ่
 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ

สำธำรณะเกิดข้ึน 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี       

แต่จริง ๆ อำจไม่มีก็ได้ ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่ำงมีจริยธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องท ำให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคตหน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 
(competing interests) ๒ ประเภท 

 ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
และเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำท
หน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรือผิด
กฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำ
ได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนที่มีก ำลังคนน้อยหรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงที่
คนอ่ืน ๆ ท ำไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง 
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ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำบทบำทหน้ำที่

ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำทหน้ำที่ให้แก่
อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง/อคติต่อคน
บำงกลุ่มควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน
นั่นคือกำรตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำจัดกำรกับ
หน้ำที่ทับซ้อนได ้
 

หลักกำร ๔ ประกำรส ำหรับกำรป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน* 
- ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ : กำรท ำเพ่ือผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลักท่ีต้องตัดสินใจ

และให้ค ำแนะน ำภำยในกรอบกฎหมำยและนโยบำย จะต้องท ำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกผิดไป
ตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซง รวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละ
บุคคลอย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติล ำเอียงด้วยเรื่องศำสนำ อำชีพ จุดยืนทำงกำรเมือง เผ่ำพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ 
ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

- สนับสนุนควำมโปร่งใสและควำมพร้อมรับผิด : กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัย
กระบวนกำรแสวงหำ เปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกำสให้ตรวจสอบ และมีควำมพร้อมรับผิดมี
วิธีกำรต่ำง ๆ เช่นจดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกต ำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
กำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำร
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน กำรใช้กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผย ทั่วหน้ำ จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำม
เชื่อมั่นแก่ประชำชน ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้เสีย 

- ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง : กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร 
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำร
จัดกำรต้องอำศัยข้อมูลน ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กร ฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและ
นโยบำย และเจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้ ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ท ำได้ และหัวหน้ำหน่วยงำนก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย 

- สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้ำหน่วยงำนต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุน  กำร
ตัดสินใจในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซึ่ง
ต้องอำศัยวิธีกำรดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน ำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ 
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจในกำร
เปิดเผยและหำรือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท ำงำน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผยเพ่ือมิให้มีผู้น ำไปใช้ในทำงท่ีผิด 
- ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ

ซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำมในเวลำเดียวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้ 
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อก ำหนดทำงจริยธรรม 
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก 
- วิธีกำรจัดกำร (รวมถึงกำรลงโทษ) ที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง 

ท ำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน 
* บทที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน , คู่มือ: กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ข้ำรำชกำรพลเรือนส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรม, ๒๕๕๔ 
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แนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน* 
- วำงกรอบกำรท ำงำน เป็นวิธีกำรกว้ำง ๆ ไม่จ ำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถ

น ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้ มี ๖ ขั้นตอน ส ำหรับกำรพัฒนำและ
กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสม รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ 
๓) ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง 
๕) สื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำร

จัดกำรเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ ำเสมอ 
 

รำยละเอียดในกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรบริหำรเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนแรก คือ กำรระบุว่ำในกำรท ำงำนของหน่วยงำน มีจุดใดบ้ำงที่เสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์    

ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง เป้ำหมำยส ำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่ำอะไร
คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นกำรมีส่วน
ร่วมของเจ้ำหน้ำที่มีส่วนส ำคัญ เพรำะจะท ำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท ำให้เจ้ำหน้ำที่รู้สึกเป็นเจ้ำของ
และร่วมมือกับนโยบำย กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจำรณำนิยำมและข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ 
ครอบครัว ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชำติพันธุ์ ศำสนำ ฯลฯ) ควำมสัมพันธ์กับองค์กรอื่น      (เอ็น
จีโอ สหภำพกำรค้ำ พรรคกำรเมือง ฯลฯ) กำรท ำงำนเสริม ควำมเป็นอริ/กำรแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่ำงของจุดเสี่ยง เช่น กำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน กำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจตรำ
เพ่ือควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรท ำงำนหรืออุปกรณ์ในภำคธุรกิจ กำรออกใบอนุญำต กำรให้บริกำรที่    
อุปสงค์มำกกว่ำอุปทำน กำรกระจำยงบรำชกำร กำรปรับกำรลงโทษ กำรให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ     
ผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงำนที่สำธำรณะหรือสื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

๒) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม 
องค์ประกอบประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ควำมตระหนักของผู้บริหำรและ

เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรจัดกำรต้องแยกให้ชัดระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กรและควำมรับผิดชอบของสมำชิกในองค์กร 
และยังต้องท ำให้ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถรู้ได้ว่ำเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบ
เกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่ำงๆ ที่ใช้เพ่ือกำร
จัดกำร ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
 
   
 
 
* บทที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรพลเรือนส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรม, ๒๕๕๔ 
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๓) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง 
เพ่ือให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่

เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร เอกชนที่มำท ำสัญญำ อำสำสมัคร หัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร กำรให้ควำมรู้
จะเริ่มตั้งแต่กำรปฐมนิเทศ และมีอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึงนโยบำย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขำสำมำรถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหำรเองก็ต้องรู้วิธี
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้ คือ สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบำย รวมถึงควำมแตกต่ำงของควำม
รับผิดชอบในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้มีต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรยำยพร้อมตัวอย่ำงที่
ชัดเจนส ำหรับกำรระบุและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมำก ๆ เช่น กำรติดต่อ กำร
ร่วมท ำงำนกับภำคเอกชน กำรแลกเปลี่ยนบุคลำกรกับภำคเอกชน กำรแปรรูป กำรลดขั้นตอนและกระจำย
อ ำนำจ ควำมสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทำงกำรเมือง เป็นต้นนอกจำกกำรให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและ
เอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพจะมีส่วนอย่ำงส ำคัญในกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่
ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและควำมเอำใจใส่จะช่วยในกำรแสวงหำจุดเสี่ยงและพัฒนำวิธีกำรป้องกัน
ปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง 
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต ำแหน่ง

ระดับบริหำร ซึ่งต้องแสดงภำวะผู้น ำ สนับสนุนนโยบำยและกระบวนกำรอย่ำงแข็งขันสนับสนุนให้เจ้ำหน้ำที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ควำมช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหำรมีควำมส ำคัญเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มักจะ
ค ำนึงถึงสิ่งที่ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ โดยผู้บริหำรต้อง 

(๑) พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมีปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ชั่งน้ ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สำธำรณะ และพิจำรณำว่ำ 

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในกำรจัดกำรหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจำรณำปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นส ำคัญคือ ภำพลักษณ์ขององค์กรในกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจำกไม่ว่ำจะสำมำรถ

จัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ำม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ำย     
ไม่แพ้กันกำรท ำงำนกับองค์กรภำยนอกไม่ว่ำเป็นเอ็นจีโอหรือภำคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อน และพัฒนำวิธีป้องกัน ไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำยใน หรือโอกำสกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือผลประโยชน์ 
และต้องแจ้งแก่องค์กรภำยนอกให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตำมมำหำกไม่ปฏิบัติ
ตำมนโยบำย เช่น ยกเลิกสัญญำ หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย บำงองค์กรภำครัฐจะอำศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสำรเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมพร้อมรับผิดที่ผู้ท ำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท ำสัญญำด้วยนอกจำกนี้ ควรสื่อสำร
แบบสองทำงกับองค์กรภำยนอก อำจใช้วิธีต่ำง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในกำรระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนำกลไก
ป้องกันแก้ไขปัญหำ ขอรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกกำรแสวงหำและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่ำนี้จะท ำให้ได้นโยบำยที่ สอดคล้องควำม
คำดหวังสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในกำรร่วมกันจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้
มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภำครัฐต้องท ำให้กำรตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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๖) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย 
ระบบกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ ำเสมอโดยสอบถำมข้อมูล

จำกผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภำพกำรท ำงำน รวมถึงสภำพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมร่วมมือ นอกจำกนี้ ยังอำจเรียนรู้
จำกองค์กรอ่ืน ๆ กำรแสวงหำกำรเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นกำรสื่อสำรว่ำองค์กรมีควำมมุ่งมั่นในกำรจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย กำรทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมำตรกำรและผลกำรทบทวนหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติให้เข้ำใจ และปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกัน โดยอำจ
พัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนำทักษะและกำรให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่ 
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บทที ่๒ 

กำรเปดิเผยผลประโยชนส์ำธำรณะ 

กำรเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรประพฤติมิชอบและกำรบริหำรที่บกพร่อง/อคติ         
ของภำครัฐเป็นรำกฐำนของควำมถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และกำรยึดมั่น ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 

ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรง
ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่กระท ำโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผย
กำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้ำหน้ำที่ที่เปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต 
หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลับวิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบท ำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสีย
งำนหลักของกำรปกป้องคุ้มครองพยำน ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำรแสดงออกซึ่งควำมพร้อมรับผิด
ให้แก่สำธำรณชน กำรเปิดเผยที่เหมำะสม คือ เมื่อเกิดกำรท ำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็นปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะ
กำรรำยงำนกำรกระท ำผิดภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพำะ
เมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำรบริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้ หรือขำดประสิทธิภำพ 

ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก : กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุน มีช่องทำง วิธีกำรผลักดัน
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะกำรคดโกงและกำรกระท ำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ท ำให้กำรเปิดเผยกำร
กระท ำผิดเป็นเรื่องยำกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ปัญหำส ำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำงควำมเที่ยงตรง ของบุคคลกับ
พันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับควำมภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครั ฐกำร
เปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะกำรยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ควำมเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่ำนิยมที่เป็น
หลักคุณธรรมในมำตรฐำนทำงจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทำงตรงกันข้ำม ควำมจงรักภักดีเป็น
สัญญำที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ควำมส ำคัญว่ำ บุคคลจะผิดสัญญำหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยำมจ ำเป็น
ปัจจัยส ำคัญอีกประกำรที่ท ำให้บุคคลไม่กล้ำรำยงำนกำรกระท ำผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
ข้อมูลที่เป็นควำมลับ ได้รับกำรปกป้อง แต่ในทำงปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลกำรกระท ำผิดมักได้รับกำรปฏิบัติในทำง
ตรงกันข้ำมกำรตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐำนง่ำย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่ำงโปร่งใส มีกำร
เปิดเผยกำรกระท ำผิดพร้อมทั้งกำรปกป้องข้อมูลที่รำยงำนให้เกิดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจได้ 

กำรส่งสำสน์ขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงว่ำเป็นสิ่งที่ภำครัฐต้องกำรและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับควำมเชื่อมั่นว่ำถูกปกปิด 
ต้องมีค ำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำที่ว่ำจะบริหำรข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงไร และจะจัดกำรอย่ำงไร เมื่อเผชิญกับกรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะท ำให้เกิดกำรกระท ำผิด 

กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย : รำกฐำนของกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดมำจำกกรอบกฎหมำย 
มำตรฐำนทำงจริยธรรมรวมทั้งนโยบำยขององค์กร ในมำตรฐำนทำงจริยธรรมจะก ำหนดพฤติกรรมที่เป็น
มำตรฐำนและข้อแนะน ำพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนกำร
กระท ำที่เบี่ยงเบนจำกมำตรฐำนด้วยกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดเพ่ือป้องกันกำรละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไก
กำรรำยงำนและกำรตรวจสอบที่เป็นอิสระ กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดภำยใต้กฎหมำยต่ำง ๆ นั้นต้องอธิบำยได้
ด้วยว่ำจะมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรและองค์กรต้องแน่ใจว่ำกำรเปิดเผยจะต้องได้รับกำรคุ้มครองพยำนอย่ำง
เต็มที ่

องค์กรควรจะท ำอย่ำงไร : วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงำนต้องมีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยกำรกระท ำ
ผิด จัดช่องทำงอ ำนวยควำมสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่จะได้รับ
ผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ของกำรปกป้องผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิดและกำรคุ้มครองพยำน คือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยกำรกระท ำผิด 
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- เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่ำจะต้องมีกำรปกป้องคุ้มครองพยำนที่เหมำะสมในทุกกรณี 
ปกติกำรรำยงำนหรือเปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ จะใช้กำรรำยงำนตำมกระบวนกำรทำงกำรบริหำรซึ่ง

เป็นช่องทำงปกติ โดยสำมำรถรำยงำนให้กับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ เช่น หัวหน้ำ ผู้อ ำนวยกำร เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
(เช่น กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภำยนอกกำร
รำยงำนหรือเปิดเผยกำรประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- กำรประพฤติมิชอบในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
- กำรบริหำรที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
- กำรละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือกำรบริกำรที่ไม่เหมำะสม ท ำให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- กำรกระท ำที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรำยต่ออนำมัยสำธำรณะ ควำมปลอดภัย หรืออันตรำยต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนกำรจะแยกต่ำงหำกจำกกระบวนกำรร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีกำรขู่คุกคำม

หรือกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมกันในที่ท ำงำน องค์กรควรก ำหนดกระบวนกำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะและ
ประกำศใช้อย่ำงชัดเจนประโยชน์ของกระบวนกำร คือ บุคคลจะทรำบว่ำเมื่อมีควำมจ ำเป็นต้องรำยงำน/
เปิดเผย จะต้องท ำอย่ำงไร เพ่ือให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก 
ตอบสนองต่อกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดในกรอบของหน่วยงำนในทำงปฏิบัติ ตัวอย่ำงเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดย
ทันที (อย่ำงเป็นสัญชำติญำณ) ว่ำเมื่อเกิดข้อสงสัยว่ำเกิดกำรคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรำยงำนทันทีต่อ
หัวหน้ำ ผู้บังคับบัญชำหรือผู้ได้รับมอบหมำย และผู้บริหำรระดับสูง หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กร
กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดเป็นสิ่งส ำคัญ และผู้รับรำยงำนควรให้ค ำแนะน ำผู้เปิดเผยถึงกำรตรวจสอบ และสิ่งที่
หน่วยงำนจะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถเปิดเผยกำรกระท ำผิด ได้ ดังนี้ 

๑) กำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย ป.ป.ช. 
๒) กำรบริกำรที่ผิดพลำดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือบริหำรโดยมิชอบโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้ำง

จำกรัฐเป็นผลให้งบประมำณถูกใช้สูญเปล่ำ 
๔) กำรกระท ำของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยกับสำธำรณะ หรือกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดบำงประเภทอำจจะไม่ได้รับกำรคุ้มครอง เช่น กำรเปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนกำรเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค ำถำมต่อควำมเป็นธรรมของรัฐบำล กำรเปิดเผยนโยบำยของหน่วยงำน หรือ
กำรเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษทำงวินัย 
 

นโยบำยและกระบวนกำรในกำรเปิดเผย จะต้องครอบคลุม : 
  - เนื้อหำในกำรเปิดเผย 

- กำรเปิดเผยจะท ำได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่ำงไร 
- ใครบ้ำงที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและกำรตรวจสอบกำรเปิดเผย 
- กลไกในกำรสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนกำรตรวจสอบ 
- บทบำทในกำรบริหำรและควำมรับผิดชอบ 
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กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรำยงำนและวิธีกำรรำยงำนที่ยืดหยุ่น :  มำตรฐำนทำงจริยธรรมต้อง

ก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรคดโกง หรือกำรให้บริกำรที่ไม่เป็นธรรม กำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรรำยงำนควรยืดหยุ่น เช่น กำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำ หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ หรือ
คณะกรรมกำรจริยธรรม ที่สำมำรถไปพบปะหรือรำยงำนได้นอกสถำนที่ หรือรำยงำนต่อองค์กรอิสระ เช่น 
ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

กำรผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ :  หน่วยงำนต้องรับผิดชอบในทำงปฏิบัติให้กำรเปิดเผย
ผลประโยชน์สำธำรณะได้รับกำรคุ้มครองอย่ำงเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นควำมลับ ปกติหน่วยงำน
ต้องพัฒนำนโยบำย/กระบวนกำรในกำรให้ค ำแนะน ำต่อผู้บริหำรให้ตระหนักในควำมส ำคัญ สนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยำน และควรมีกำรอบรมพิเศษแก่หัวหน้ำและผู้บังคับบัญชำ 

เบื้องหลังควำมส ำเร็จ : ประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมกำรยึดถือ
ควำมถูกต้องขององค์กรองค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและควำมรับผิดชอบ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท ำให้เกิดบรรยำกำศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจำก
กำรเสริมสร้ำงกำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ กำรปกป้องพยำนและภำวะผู้น ำต่อควำมส ำคัญในกำร
เปิดเผยกำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำที่ และผลักดันกำรเปิดเผยอย่ำงแข็งแกร่งกำรปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก หน่วยงำนจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ำจะให้กำรดูแลอย่ำงเหมำะสม มี
กำรบริหำรกระบวนกำรอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งจะท ำให้เจ้ำหน้ำที่เกิดควำมเชื่อมั่นและพัฒนำควำมรับผิดชอบในกำร
รำยงำน 

ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ พิจำรณำได้จำก : 
- มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ำยสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพำะส ำหรับกำรสนับสนุนภำยในองค์กรและกำรปกป้องคุ้มครอง 
- ให้กำรฝึกอบรมกำรตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
- กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือกำรสนับสนุนทำงจิตใจ/อำรมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 
- มีเครือข่ำยสนับสนุนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ผ่ำนกำรพบปะ สนทนำกับผู้เปิดเผยคนอ่ืน ๆ 

บทบำทส ำคัญของกำรบริหำร : ผู้บริหำรระดับล่ำงมีบทบำทส ำคัญต่อกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ 
(Public InformationDisclose : PID) ช่วยให้เกิดควำมตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคใน
กำรรำยงำนของผู้เปิดเผยผู้อ ำนวยกำรจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดกำรกับกำรร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกำร
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงำน บทบำทส ำคัญที่สุดที่ได้จำกกำรวิจัย คือกำร
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรต่อกำรรำยงำนสัมพันธภำพระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ หลังจำกรำยงำนกำรกระท ำ
ผิดและภำวะผู้น ำเป็นเรื่องส ำคัญมำก ในกำรสร้ำงบรรยำกำศในที่ท ำงำน ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถคำดกำรณ์
กำรตอบสนองของข้ำรำชกำรและผลที่เกิดขึ้นจำกกำรตรวจสอบต่ำง ๆ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ต้องไม่คุกคำม
หรือท ำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะกลำยเป็นเหยื่อ เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษำควำม
เชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในกำรเปิดเผย ให้ควำมเชื่อมั่นว่ำข้อมูลที่ได้จะเป็นควำมลับซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรลดแรงต่อต้ำน หำกสิ่งที่เปิดเผยบำงส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องเข้ำ
ไปจัดกำรโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยำทำงลบและป้องกันผู้ต่อต้ำนเท่ำท่ีจะท ำได้บทบำทอ่ืน ๆ คือ 

- ลดควำมเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทำงที่เหมำะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือจัดกำรกับสิ่งที่จะเกิดจำกกำรเปิดเผย 
- พัฒนำโครงสร้ำงผู้น ำแก่ลูกน้องที่ท ำงำนขณะมีกำรตรวจสอบ 
- ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมเพ่ือให้แน่ใจว่ำได้รับ

กำรสนับสนุนและป้องกันพยำนที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยที่เป็นหลักฐำน 
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- ให้เวลำและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่จะต้องสำมำรถจัดกำรกับบุคคลที่ต่อต้ำนกำรเปิดเผย โดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำ

ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำไม่ให้ท ำผิดและตื่นตัวต่อกำรรับรู้ต่อกำรกระท ำผิด กำรคดโกงและทุจริตที่อำจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่ำงระมัดระวัง ต้องแสดงบทบำทอย่ำงยุติธรรม เป็นกลำง ไม่เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตรงไปตรงมำ ไม่ว่ำจะยำกเพียงไรผู้บริหำรต้องท ำให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรำยงำนว่ำจะได้รับกำร
ปฏิบัติอย่ำงเป็นควำมลับเชื่อมั่นในกระบวนกำรเปิดเผยและผลที่เกิดจำกกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นเอกสำรที่สมบูรณ์ หำกมีกำรรำยงำนด้วยวำจำจะต้องสรุปรำยละเอียดเป็นเอกสำร ผู้บริหำรจะต้อง
ระงับไม่ให้กำรกระท ำใด ๆ ของตนเข้ำไปก้ำวก่ำย มีอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ หรือท ำให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่ำท ำเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตน หรือท ำให้รับรู้ได้ว่ำ มีอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ 

กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน :  จัดโปรแกรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำรส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม เพ่ือให้ตระหนักในควำมส ำคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทำงบวกต่อกำร
เปิดเผยข้อมูล โดยอธิบำยว่ำ ท ำไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้ำรำชกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดจัด
ให้มีกำรฝึกอบรม/พัฒนำ กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้ำรำชกำร หรือเมื่อ
ข้ำรำชกำรได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำ/ผู้บริหำร รวมทั้งต้องได้รับกำรฝึกอบรมทักษะเฉพำะ ในกำรรับข้อ
ร้องเรียน กำรรำยงำน กำรเปิดเผย และจัดกำรกับกำรเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในกำรสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยำน 

เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best- practice target) : 
- หน่วยงำนควรสร้ำงกลไกในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบำยและ

กระบวนกำรเพ่ือลดกฎเกณฑ์ที่มำกเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้ำเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร
บริหำรที่ไม่เป็นธรรมหรือกำรคดโกงและกำรทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดกำรรำยงำนและกำรรับรู้ที่ผิดพลำด ให้ค ำปรึกษำกำร
เปิดเผยพฤติกรรมกำรกระท ำผิดที่เหมำะสม และปกป้องกำรต่อต้ำนที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้ำงกำรรำยงำน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ ควรเหมำะสมกับโครงสร้ำง ธรรมชำติ 
และขนำดขององค์กร 

- นโยบำย โครงสร้ำงและกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ต้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม

กับผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรทั่วไป เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที ่๓ 
กำรให้กำรรบัของขวญัและผลประโยชน*์ 

 
หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับของขวัญ 

และผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เจตนำรมณ์ 
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐว่ำ 

จะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่ โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
หำกข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ และ
กำรกระท ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน กระทบต่อ
ควำมถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย 

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้ 
- ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมำยถึง สิ่งใด ๆ หรือบริกำรใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริกำรหรือ

อ่ืน ๆที่มีมูลค่ำ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้ และ
ผลประโยชน์จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ 

- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้ 
- ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้ (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภค ควำมบันเทิง กำรต้อนรับ 

ให้ที่พัก กำรเดินทำง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่ำงสินค้ำ บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก ำนัล บัตรลด
รำคำสินค้ำหรือบริกำร และเงิน เป็นต้น 

- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นรำคำไม่ได้(Intangible gifts and benefits) หมำยถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริกำรใด ๆ ที่ไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้ อำทิเช่น กำรให้บริกำรส่วนตัว กำรปฏิบัติด้วย
ควำมชอบส่วนตน กำรเข้ำถึงประโยชน์ หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคน
อ่ืน ๆ 
รำยละเอียดต่อจำกนี้เป็นข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเก่ียวกับกำรให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด 
ในทำงปฏิบัติ 

- เรำจะจัดกำรอย่ำงไร 
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
๑) เรำควรรับหรือไม่ 
๒) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 
๓) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 
* บทที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
ข้ำรำชกำรพลเรือนส ำหรับคณะกรรมกำรจริยธรรม, ๒๕๕๔ 
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เรำควรรับหรือไม่ 
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้ หรือเป็น

กำรรับในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม
อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใด ๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สำมำรถ 
เปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม และอำจเข้ำข่ำยกำรรับ 
สินบน กำรถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจำกเงินนั้น สิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจ คือ 

- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนในอนำคต ถ้ำท่ำน

ท ำงำนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็นพิเศษ เช่น งำนตรวจสอบภำยใน 
และงำนตรวจคุณภำพต่ำง ๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ/อนุญำตต่ำง ๆ ฯลฯ ท่ำน
จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน  

๒) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หำกกำร
รับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ ส่วนตนที่
ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำรประพฤติ
โดยมิชอบกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติ 
มิชอบ และกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของ 
ตนเอง โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำง
เคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืน ๆ หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพ้ืนฐำนที่ว่ำ “กำรกระท ำและกำร
ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท ำด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำ
แสวงหำควำมชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท ำให้เกิดควำม
สั่นคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจที่ประชำสังคมมีต่อภำครัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคมประกำร
ส ำคัญ สมำชิกท้ังหมดในสังคมต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบประชำธิปไตยข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม โดยกระท ำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำน
ควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลำที่มีอำชีพรับ
ข้ำรำชกำรเรำต้องรำยงำนหรือไม่ กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำร ต่อไปนี้ 

๑) ธรรมชำติของผู้ให้ : พิจำรณำตำมกฎหมำย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จำกคู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่ก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่
จะขอท ำใบอนุญำตหรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำง ๆ ฯลฯ หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและ
มีกระบวนกำรที่ช่วยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำนกำร
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีกำรลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร 

๒) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้น ๆ ท ำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและต้องกำร
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร
และระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต/ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่ำตัวท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำหน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนด
นโยบำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่ำนควรด ำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น  
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หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร

เก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ     
๓,๐๐๐.- บำท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพัน 
หรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำม 
เสื่อมศรัทธำต่อประชำชน 

 
แนวพิจำรณำในทำงปฏิบัติ 
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่น งำนศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ

โบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำจะมีค่ำ
รำคำเท่ำใด ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐.- บำท ไม่ต้อง
รำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน 
๓,๐๐๐.- บำท ต้องรำยงำนหน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ และเจ้ำหน้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดย
หัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำสมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 
หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจ
พิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำย
หน่วยงำนในขณะด ำรงต ำแหน่งเดิมของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำน ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ที่เพ่ือนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ คุณค่ำรวมของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี
มีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐.- บำท ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ ถ้ำในปีงบประมำณใด ๆ 
ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคนต่ำงกลุ่มเพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี 
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐.- บำท ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น ของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร (ประชำชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่ำง
สม่ ำเสมอ บ่อยครั้ง อำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในกำรให้บริกำร
ของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบ และคำดหวังว่ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำร ควรปฏิเสธกำรรับ 

เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใด ๆ เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่ ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เอง หำกมีค่ำไม่เกิน 
๓,๐๐๐.- บำท ถ้ำเกินกว่ำนี้ ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำ ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้น ๆ จะเก็บ
ไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำร และส่วนรำชกำรพิจำรณำตัดสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร
กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่ำฝืน
กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรง
ของกำรฝ่ำฝืนนอกจำกนั้น หำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และ
สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อควำม
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอำจมีส่วน
ร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 
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กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ก่อให้เกิดกำรท ำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนต่อ
ภำครัฐและต่อข้ำรำชกำรกุญแจแห่งควำมเสี่ยง ๒ ประกำรที่ส ำคัญ คือ 

๑. ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่ำควำม
เป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่ำของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่ำต่ ำกว่ำที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

๒. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
อำจท ำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและก่อให้เกิดควำมคำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ท ำให้เกิดควำมรู้สึกชอบหรืออยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน-
รับจ้ำง-รับเหมำ ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับท ำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนดในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ 
และหรือผู้รับจัดซื้อ อำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำรรับจ้ำงต่ำง ๆ ไม่ต้องท ำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำ
กำรบริกำรนอกจำกนั้น หำกเกิดกำรปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กร ข้ำรำชกำร และหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “กำรรับรำงวัล”จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำม
รับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรรับสินบน 

สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบน้ ำหนักรถยนต์รับค่ำตอบแทน จ ำนวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบำท

ถ้วน เพ่ือให้กำรอนุญำตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้ำที่มีน้ ำหนักเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดให้ขนส่งสินค้ำได้ กรณี
เช่นนี้นอกจำกจะเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจำกรำชกำรแล้วยังมีโทษทำงอำญำแผ่นดิน
ด้วยในกำรพิจำรณำวินิจฉัยโทษทำงอำญำ ผู้พิพำกษำได้ระบุเหตุผลว่ำกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้น 
ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยต่อสำธำรณชน ท ำลำยทรัพย์สินสำธำรณะ(ถนน) เป็นกำรสมยอมของเจ้ำหน้ำที่ 
ยอมให้ผู้รับบริกำรกระท ำผิดกฎหมำย และเป็นกำรให้ผลประโยชน์ ในทำงมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้ำของกิจกำร
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้ำของสินค้ำและสั่งลงโทษจ ำคุกเป็นเวลำ ๑ ปี โดยไม่รอลงอำญำ 
 

กำรแสวงหำเหตุผลเพื่อบิดเบือนควำมจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำกที่เรำจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้ว่ำ
เป็นควำมผิด แต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเอง ดังนี้ 

“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจ หรือหำกไม่รับจะเป็นกำร
ท ำลำยสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืน ๆ ก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรท ำงำน ดังนั้น มันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์

พิเศษบ้ำง” 
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชำจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดำที่ฉันมักเป็น      

คนแรกเสมอท่ีได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ” 
 
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั่งสินค้ำชนิดนี้ แม้ว่ำ 

ฉันจะให้ค ำแนะน ำก็ตำม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
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ท่ำนต้องระลึกอยู่ เสมอว่ำ เหตุผลที่ท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำรถูก
ด ำเนินกำรทำงวินัย หำกกำรกระท ำของท่ำนเป็นกำรกระท ำที่มิชอบ 
 

สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยำกรบุคลที่ท ำหน้ำที่จัดซื้อจัดจ้ำง ให้เข้ำร่วมสัมมนำด้ำนทรัพยำกร

บุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นได้รับรำงวัลมูลค่ำ ๗,๐๐๐ บำท จำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมสัมมนำที่มีบุคลิกเป็น personnel 
planner ซึ่งบริจำคโดยโรงงำนผลิตสินค้ำที่เป็นคู่ค้ำกับหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ได้เก็บของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ตนชนะจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรสัมมนำ  ผู้บังคับบัญชำ
ตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมีกำรรำยงำนของรำงวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยให้เหตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วมสัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำน ดังนั้น เป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนที่จะตัดสินว่ำจะจัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัลชิ้นนี้
เนื่องจำกรำคำของของรำงวัลและบทบำทในหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้ำหน้ำที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อใช้ประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม 
 

โมเดลส ำหรับกำรตัดสินใจ 
ประเด็น กำรตัดสินใจ 

เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด 
คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้ำง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้คืออะไร 

 
 
 

บทสรปุ 
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจ และจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและ

หรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยงำนใด ท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจ โดยปรำศจำก
อคติท่ำนถูกคำดหวังไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจำกเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้แม้ว่ำนโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่ำเป็นของที่
ระลึกในโอกำสที่เหมำะสม แต่อย่ำงไรก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วยกำรรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม จะน ำไปสู่ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต และท ำลำยชื่อเสียงของท่ำน 
รวมทั้งองค์กรของท่ำนเอง 

กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
- พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข 

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มำตรำ ๑๐๐-๑๐๓ 
 


