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การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง 

 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม 

(Conflic of interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ เกิด 
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และ 
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ    

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดมาตรฐาน ทางจริยธรรมของข้าราชการใน 
การป  ้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓)ข้อ 
๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖(๑),(๒),(๓) ข้อ ๗(๔),(๕) ข้อ ๘(๕) ข้อ ๙(๑) เป็นต้น   

สําหรับในบทน้ีจะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทาง 
การประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่คือ   

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ   

๓. การให้รับของขวัญและผลประโยชน์  

การบริหารจ ัดการผลประโยชน ์ทับซ้อน  
 หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  มีดังน้ี  

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม 
โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความสําคัญอันดับต้น  

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม 
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)   

• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน 
ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และอาจ นําไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด   

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตน มีบางคร้ังที่   
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทําหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี   

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ  
มิฉะน้ันจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน   

 
 
 

/ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์... 



 

- ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เน่ืองจากมีการร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทําให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น  

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทํางาน 
และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน   

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะน้ันคนก็จะพยายามปกปิด   
• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทํางานหรือการตัดสินใจ กรณีน้ี 

เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง  
• การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงาน เน่ืองจาก   

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ   
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเร่ืองความลําเอียงได้ง่าย   
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล   
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง  

นิยามศัพท้์ และแนวคิดสําคัญ  
 • ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อ บุคคล/ 

กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการ งานหรือธุรกิจ 
ของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใด เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน 
เหล่าน้ีได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อน้ันก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน มาเกี่ยวข้อง  ผลประโยชน์ส่วนตน มี  ๒ 
ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) คู ้มือ :  

การพัฒนาและส  ้งเสริมการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม   

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่าน้ัน แต่ยัง 
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตําแหน่งในบริษัทที่ 
รับงานจาก หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด 
ของขวัญ หรือของ ที่แสดงน ้ำใจไมตรีอื่น ๆ   

- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ 
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความ 
ลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทน้ี  

 • หน้าที่สาธารณะ (public duty)  – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทํางานให้ภาครัฐคือ การให้  
ความสําคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่าน้ีไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง 
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทํางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร   
 • ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์  ของ 
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ใน  
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งน้ีโดย   

- ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ   
- ทํางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ   



 

- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ 
ต้องจํากัด   ขอบเขตที่ ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่   

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน   
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 

ภายใน      
- หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
- ป  ้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที่  
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่ง ขณะที่ไปหา    

ตําแหน่งงานใหม่   
• ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 
นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังน้ี    ผลประโยชน 
ทับซ้อน มี๓ ประเภท คือ   
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตน  และสาธารณะเกิดขึ้น   
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 

คนเห็น ว่ามีแต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทน้ีอย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจ 
นํามาซึ่งผลเสีย ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง 
ข้อน้ีแสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ จะต้องประพฤติตน 

อย่างมีจริยธรรมเท่าน้ัน แต่ต้องทําให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์ เช่นน้ันจริง   
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน 

อาจจะทับ ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
• หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 

(competing   
interests) ม๒ี ประเภท   

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่ึง เช่น เป็น 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย 
ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่ สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้ง 
สองออกจากกันได้อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิด ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
ปกติ หน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่าน้ัน 
ที่สามารถทํางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทําไม่ได้ 
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  /- 
ประเภทที่สอง เกิดจาก……… 
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- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหน่ึงบทบาท และ การทํา 
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหน่ึงน้ัน ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่ การทําบทบาท 
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหน่ึงได้ผลเสียคือ  ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความลําเอียง/อคติ 
ต่อคนบางกลุ่ม  ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ จัดการ  
แบบเดียวกัน น่ันคือ การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถ 
นํามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้  

  หลักการ  ๔  ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน ทับซ้อน  
• ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก   

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตหน้าที่
  พิจารณาความถูกผิดไปตามเน้ือผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ
  คู ้มือ : การพัฒนาและส  ้งเสริมการปฏบัติ  
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมข  ้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม ส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทาง   การเมือง 
เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งน้ีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่าน้ัน แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย   
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส น่ันคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด
  มี วิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตําแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
  ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอน
  แรกของการ จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ 
ร่วมมือและสร้างความ เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย  
• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ  
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ องค์กร 
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนําเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ  ้ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้าง  ระบบและ 
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้อง จัดการกับเร่ืองส่วน 
ตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทําได้และผู้บริหารก็ต้องเป็น แบบอย่างด้วย  
• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน การ 
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ 
หน้าที่ซึ่งต้อง อาศัยวิธีการดังน้ี   

- ให้ข้อแนะนําและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ  การ 
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทํางาน   

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ สบายใจ 
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน /• ผลประโยชน์สาธารณะ คือ………….  

• ผลประโยชน์สาธารณะ คือทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มี ผู้นําไปใช้ในทางที่ผิด   
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ   
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ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน 
เรื่องต่อไปน้ี   

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม  
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก   

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ 
ตนเองที่ จะต้องทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน   
แนวทางการจัดการผลประโยชน ทับซ้อน  
• กรอบการทํางานน้ีเป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จํากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

สามารถนําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอน สําหรับ การพัฒนา 
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการ จัดการ      
ผลประโยชน์ทับซ้ อนให้ท้ั่วถึงในองค์กร   
๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง   
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ มุ่งมั่นใน    
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   
๖) บงัคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่้ำเสมอ   
• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน   
๑) การระบุผลประโยชน้์  ทับซ้อน   

- ขั้นตอนแรกน้ีคือ การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อ การเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อน   
และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้น้ันมีประเภทใดบ้าง   

- เป  ้าหมายสําคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อ ป  ้องกัน 
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น  

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และทํา 
ให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หน้ี) 
ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ศาสนา ฯลฯ) 
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเป็น 
อริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น / - ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การ………  
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัด จ้าง การ  
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ 
ให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน  
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สิ่งของสนับสนุน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งน้ีรวมถึงงานที่สาธารณะหรือ  
สื่อมวลชนให้ความสนใจเป็น พิเศษ   

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนน้ีต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง  
ประกอบด้วย   

๒) พัฒนากลยุทธ และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
- องค์ประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนัก ของ  

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน   ดังน้ัน 
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบ 
ของสมาชิกใน องค์กร และยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ   

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบ ที่เห็น   
หรือแบบเป็นไปได้)   

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ   
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้   
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง   
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่าง ต่อเน่ือง  

ต้ังแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และ กรรมการบริหาร การให้ 
ความรู้จะเริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเน่ืองในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ ทุกคนควรสามารถเข้าถึง 
นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ ทับซ้อน สว่นตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้ 
วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ ทับซ้อน   
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความ แตกต่างของความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสาร บรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจน 
สําหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยง มาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทํางาน  
กับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป   การลดขั้นตอนและกระจายอํานาจ 
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น   

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์ การ 
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัว และความ 
เอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป   
 /๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง……. 

๔) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง  
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเท ของผู้ที่อยู่  

ในตําแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน  สนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญ  
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ  

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหา ผลประโยชน์ทับ  
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ซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งํน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ สาธารณะ และพิจารณาว่า 
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและ 
ลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย   
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เน่ืองจาก ไม่ว่าจะ  

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่ 
เกิดขึ้นก็เลวร้าย ไม่แพ้กัน   

- การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุด เสี่ยงของ  
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้ อํานาจหน้าที่เพื่อ 
ผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนและผลที่ตามมา  
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม 
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับ หุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย  

- นอกจากน้ีควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มี สว่นร่วม  
ในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย การจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน 
วิธีเหล่าน้ีจะทําให้ ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั้งน้ีในการร่วมกันจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียน้ีองค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุก 
ขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้   

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่้ำเสมอ โดย สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ 
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพ การทํางาน รวมถึงสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากน้ียัง 
อาจเรียนรู้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นน้ียังเป็นการสื่อสารว่าองค์กร มีความมุ่งมั่นในการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ  และผลการทบทวนหรือมีการ 
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการ ทํางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ 
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่ เจ้าหน้าที่   

การเปิดเผยผลประโยชน้์ สาธารณะ  
การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติ  
ของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น 
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง   
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน  :   
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของ เจ้าหน้าที่  

ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ  
หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะ ยก  

ย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม กลับวิพากษ์วิจารณ์ 
ทางลบ ทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก ( core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน 
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(whistlblowing) ใช้หลักแห่งความ รับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การ 
เปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิด การทําผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทํา 
ผิดภายในองค์กรหรือ ภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและ 
กระบวนการ บริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ   

• ทําไมการเปิดเผยจึงทําได้ยาก :  
 การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ  

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้การเปิดเผยการกระทําผิด  เป็นเรื่องยาก 
สําหรับเจ้าหน้าที่  ปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ   
สัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ    

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลัก   
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม ( Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญา ที่มี 
ต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจําเป็น  
ปัจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผย  และผู้  
เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทํา ผิดมักได้รับ 
การปฏิบัติในทางตรงกันข้าม  การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ หลกัคือจะต้องปฏิบัติอย่าง 
โปร่งใส   
มีการเปิดเผยการกระทําผิดพร้อมทั้งการปกปูองข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้  

• การส่งสาสน ขององค กร :   
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ คด  

โกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมี คําแนะนําแก่ 
เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับ  จริยธรรมที่มี 
แนวโน้มจะทําให้เกิดการกระทําผิด   

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :   
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้ง  

นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนํา พฤติกรรมที่ 
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติรวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจาก มาตรฐานด้วย   

/การเปิดเผยการกระทําผิดเพื่อปูองกัน……… 
การเปิดเผยการกระทําผิดเพื่อปูองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงาน และ  

การตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ น้ันต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะ  มีการ 
ดําเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่   

• องค กรควรจะทําอย่างไร :   
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทําผิด จัดช่องทาง  

อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่จะได้รับ ผลกระทบ    
วัตถุประสงค์ของการปกปูองผู้เปิดเผยการกระทําผิดและการคุ้มครองพยาน คือ   
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทําผิด   
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  
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- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกปูองคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี   
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ   

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติโดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อํานวยการ  เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือ   
องค์กรจริยธรรม ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบน้ัน ข้อมูลที่เปิดเผย ควร ประกอบด้วย   

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่   
- การบริหารที่เป็นอคติหรือ (ล้มเหลว)   
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสียเงินของ     
แผ่นดิน  

- การกระทําที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย     
ต่อสิ่งแวดล้อม   

ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่   
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ 
และประกาศใช้อย่างชัดเจน  ประโยชน์ของกระบวนการ คือ 
บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจําเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย   
จะต้องทําอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนองต่อ 
การเปิดเผยการกระทําผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้อง รับรู้โดยทันที (อย่างเป็น 
สัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงาน ทันทีต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ขององค์กร  
การเปิดเผยการกระทําผิดเป็นสิ่งสําคัญ และผู้รับรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึง การ  
ตรวจสอบ และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง  

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุ่ม คือ  
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช.   
 ๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น  

/ ๓) การละเว้นการปฏิบัติ…. 
           ๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือ                
ผูร้  ับจ้างจากรัฐเปน็ ผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า   
           ๔) การกระทําของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ 
หรือ                กระทบต่อสิง่ แวดล้อม  
การเปิดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ   

สื่อมวลชน การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล  การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือ 
การเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย   

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม :   
- เน้ือหาในการเปิดเผย   
- การเปิดเผยจะทําได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร   
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย   
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- เปิดเผยต่อใคร   
- เคร่ืองมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย  
- กลไกในการสนับสนุนและปกปูอง   
- กระบวนการตรวจสอบ  
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ  
• การให้ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น   
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง   

หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม  การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น 
การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ   

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือ รายงาน 
ต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน  

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ   
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ   

คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/ กระบวนการใน 
การให้คําแนะนําต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปูองคุ้มครอง พยาน และควรมีการอบรม 
พิเศษแกห่   ัวหน้าและผู้บังคับบัญชา  

• เบื้องหลังความสําเร็จ   
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ   

องค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการปูองกัน ปราบปรามการ 
ประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ เสริมสร้างการเปิดเผย 
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้นําต่อความสําคัญในการ เปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ 
และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง   

/การปกปูองสิทธิของบุคคลใด ๆ……… 
การปกปูองสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก หน่วยงาน  

จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ 
เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน   

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได้จาก  
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน   
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกปูองคุ้มครอง   
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ   
- การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์   
สาธารณะ  

- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่น ๆ     
และหัวหน้าสายงาน  

 • บทบาทสําคัญของการบริหาร   
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ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public   

Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ 
รายงานของผู้เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ 
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การ 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน  

 สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผู้นําเป็นเรื่อง สําคัญ  
มาก ในการสร้างบรรยากาศในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของ ข้าราชการและผลท่ 
เกี   ิดขึ้นจากการตรวจสอบต่าง ๆ  
ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ   
กลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้อง สงสัยใน 
การเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการลดแรง  ต่อต้าน 
หากสิ่งที่ เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดร่ัวไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลด 
ปฏิกิริยาทางลบและ ปูองกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทําได้  บทบาท อื่น ๆ คือ   

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย  
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย   
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ   
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้   
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี  - 
ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน   

- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง   
/การปกปูองสิทธิของบุคคลใด ๆ……… 

การปกปูองสิทธิของบุคคลใด ๆ กับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่ โดยให้   
คําปรึกษาแนะนําลูกน้องไม่ให้ทําผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจ   เกิดขึ้น 
และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ ส่วนเสีย และ 
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร  ผู้บริหารต้องทําให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ 
ต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง เป็น  
ความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผย  

ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์หากมีการรายงานด้วยวาจา จะต้อง  
สรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทําใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มี อิทธิพลต่อการ 
ตรวจสอบ หรือทําให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทําให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพล ต่อการตรวจสอบ   

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน   
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิด ทัศนคติ  

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อ ข้าราชการเปิดเผยการ 
กระทําผิด  จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่  
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ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรม ทักษะเฉพาะ 
ในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้ง ทักษะในการสนับสนุน 
และปกปูองคุ้มครองพยาน  

• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)   
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบาย  

และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงาน ข้อสงสัยเกี่ยวกับการ 
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต  

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้  
คําปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย  

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง   
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร   

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน  
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ   

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  
  
  
  
  
  
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน   

การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์ หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต์ใช้  
ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับ ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติเร่ืองหลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.  
๒๕๔๓  

• เจตนารมณ    
เน่ืองจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและ เจ้าหน้าที่  

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจาก ผลประโยชน์ส่วน 
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทําให้มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
และการกระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทําลายความเชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ 
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน 
ระบอบประชาธิปไตย  

• อะไรคือของขวัญและประโยชน อื่นใดที่ใช้ในความหมายน้ี   
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ   
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บริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ 
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ   ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน 
หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตี  
ราคาได้   ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความ บันเทิง   
การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เคร่ืองใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เคร่ืองใช้ ส่วนตัว บัตรกํานัล 
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น   ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible 
gifts and benefits)   
หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว  การ 
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ   
ประโยชน์ มากกว่าคนอื่น ๆ  รายละเอียดต่อจากน้ีเป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-
รับของขวัญและหรือ   
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ  

• เราจะจัดการอย่างไร   
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี๓ คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ   

หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ   
  

/๑) เราควรรับหรือไม่ …………  
๑) เราควรรับหรือไม่   
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่   
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  
๑ เราควรรับหรือไม่   
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธ ได้  

หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันใน 
สังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ   

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ   
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอร่ี หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และอาจ เข้าข่าย 
การรับสินบน   การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินน้ัน สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  - 
ทําไมเขาจึงเสนอให้เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติ   ตนหรือไม่    

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ การทํางานใน  
อนาคต   

- ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจ เป็นพิเศษ   
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาต  หรือการอนุมัติ/ 
อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องน้ีมากกว่า บุคคลกลุ่มอื่น  

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ   
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รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน ที่ 
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ ประพฤติ 
โดยมิชอบ   

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน น้ันจะมีค่าเพียง  
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน 

หรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความ 
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน  

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการ ประพฤติมิ  
ชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและ ผลประโยชน ของ 
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร กําหนดนโยบายด้านน้ี 
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ  หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า 
“การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ   
จะต้องกระทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ ของ 
สังคมไทยโดยรวม”   

/ดังน้ัน องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่….  
ดังน้ัน องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา ความชอบ   

ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทําให้เกิดความ   สั่นคลอนความเชื่อถือ 
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม  ประการสําคัญ 
สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ ระบอบ  
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทําและ 
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่   ถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันจะมีค่าเพียง เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะ 
ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความ เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน   

๒.เราต้องรายงานหรือไม่  
 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปน้ี   
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ  

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ ของขวัญ 
หรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับ กับองค์กรหรือบุคคล 
ที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ  
หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านน้ีให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ และ  
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเร่ืองน้ีได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ 
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ  

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการน้ัน ๆ ทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว และ  
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้ง จากระดับ 
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึด ใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้ 
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แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย แม้ว่า หน่วยงานของท่านมิได้กําหนด 
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้  กําหนดให้รายงานการรับของขวัญและ 
ผลประโยชน์ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธ ที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ัน ๆ  
หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควร จะต้อง  
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้อง มีค่าน้อยกว่า 
๓,๐๐๐ บาท ทั้งน้ีให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
 แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓ (ภาคผนวก ๑)  แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  

 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป   
เคร่ืองประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กน้อย ของขวัญน้ัน ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินของ องค์กร 
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม ่ 
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ ๒ แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  

 / ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ……….. 
  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง ๓ ,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท 
และเจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือ   
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนน้ัน ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่   ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 
๑๕ ,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ เป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา   
อนุญาตให้ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย 
หน่วยงานในขณะดํารง ตําแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญ  
หรือผลประโยชน์ที่เพื่อน ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ   ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ 
คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้ คนเดียวกัน  
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆคร้ัง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ   ถ้าในปีงบประมาณใดๆ 
ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน   
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท  
 ต้องรายงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างน้ัน   ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ 
ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ  (ประชาชน  
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ําเสมอ บ่อยคร้ัง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน ก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก ชอบ และคาดหวังว่าจะ 
ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ   เงินสดหรือสิ่งใด ๆ 
ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอร่ี)   
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ)  

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

ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้ัน ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่  
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และ ส่วน  

ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  ๔.การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอย่างไร   
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติ   

ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของ การฝุา 
ฝืน  
  
   

/นอกจากน้ัน หากการรับของขวัญ………. 
นอกจากน้ัน หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต   

และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้ัน ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อความ 
เป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนอาจมีส่วนร่วม 
ในการรับโทษทางอาญาด้วย สถานการณ์ตัวอย่าง  
   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนํ้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จํานวน ๒๗ คร้ัง เป็นเงินรวม หน่ึงแสนหน่ึง พันบาทถ้วน 
เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีนํ้าหนักเกินกว่า ที่กฎหมายกําหนดให้ขนส่งสินค้าได้ 
กรณีเช่นน้ีนอกจากจะเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้ว ยังมีโทษทางอาญา 
แผ่นดินด้วย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทําของ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ 
น้ัน ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทําลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ 
ยอมให้ผู้รับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเป็นการให้ ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ 
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่ง ลงโทษจําคุกเป็นเวลา ๑ ปีโดยไม่รอลงอาญา  
     • การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแห่งความเสี่ยง   

การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่าง มี  
อคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของ ประชาชน 
ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ  กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ   

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์ น้อย  
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาตํ่ากว่าความเป็นจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า ของขวัญ 
และหรือผลประโยชน์น้ันๆ มีค่าต่ํากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าว นับว่าเป็นการคด 
โกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม   

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  
  การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว และ  

ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ทําให้ 
เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็น ผู้ให้ของขวัญและ 
หรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการ ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่า 
มาตรฐานที่กําหนด  

 ในสถานการณ์เช่นน้ีผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและ เข้าใจว่า  
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การรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  นอกจากน้ัน 

หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการ ปฏิบัติหน้าที่โดย 
ความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน   
  

/การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือน.. 
 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับ ของขวัญ  

และผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ ถือได้ว่า 
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังน้ี   

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธนํ้าใจ หรือหาก ไม่รับจะ  
เป็นการทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  

 “คนอื่น ๆ ก็ทําเช่นน้ีทําไมฉันจะทําบ้างไม่ได้”  
 “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังน้ัน มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้ รางวัล   

ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”   
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่อง ธรรมดาที่ฉันมัก  

เป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
 “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า ชนิดน้ี  

แม้ว่าฉันจะให้คําแนะนําก็ตาม”  
 “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังน้ัน ฉันก็ไม่ได้ฝุาฝืน กฎเกณฑ์  

ใดๆ”  ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นน้ีไม่สามารถปกปูองท่าน จากการถูก  
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ   
    สถานการณ์ตัวอย่าง  

หน่วยงานภาครัฐหน่ึง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ทําหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้  
เข้าร่วม สัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้น้ันได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้ 
เก็บของ รางวัลน้ันไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
การสัมมนา  ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมี  
การ รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้า 
ร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังน้ันเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ ตัดสินว่าจะ 
จัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นน้ี  
เน่ืองจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ในที่สุด   
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม   
  
  
  
  



-19-  

  
  
  

โมเดลสําหรับการตัดสินใจ  
ประเด็น            การตัดสินใจ  

เจตนารมณ์ :  อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  
กฎ ระเบียบ :  มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ 

ผลประโยชน์  
ความเปิดเผย :  สนใจ มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  
คุณค่า :  ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  
 หลักจริยธรรม :  มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง  
อัตลักษณ์ :  ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร  
เวลาและโอกาส :  เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร  

  
• บทสรุป  
 ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็น   

ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และ ตัดสินใจ โดย 
ปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ 
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึก 
ใน โอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญ หรือ 
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั้ง องค์กรของ 
ท่านเอง  
  

*********************************  


