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การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ 
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI)   เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด 
ของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 
 

ประมวลจริยธรรมได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการป้องกันปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการดังปรากฏในหมวด๒ข้อ๓ (๓)ข้อ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ๖
(๑),(๒),(๓) ข้อ๗(๔),(๕) ข้อ๘(๕) ข้อ๙(๑) เป็นต้น 
 

ส าหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทาง 
การประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเป็น๓หัวข้อใหญ่คือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
 

 
 
หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี 
ความส าคัญอันดับต้น 

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน 

 

การบริหารจัดการผลประโยชนทั์บซ้อน 
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เสมอภาคภายใต้กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
•ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์ 
สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อ
การปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด 
 
 
 
•ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางคร้ังที่ 
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนที่มี 
•หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ 
มิฉะนัน้จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน 
•ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิมเนื่องจากมีการร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/
ซ้อนทับมากขึ้น 
•หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนา 
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 
•หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเร่ืองผิดในตัวมันเอง 
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด 
•ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณี
นี้เรียกว่ามีการใช้หน้าที่ในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
•การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเน่ืองจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเร่ืองความล าเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์
แอบแฝง 
 

�นิยามศัพทแ์ละแนวคิดส าคัญ 
 

•ผลประโยชนส์่วนตน (private interest) ‟“ผลประโยชน์”คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อ 



3 
 

บุคคล/กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ“ผลประโยชน์ส่วนตน”ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงาน
หรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์
จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้องผลประโยชน์
ส่วนตนม๒ีประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับ 
การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้วเช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงินเช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือ
ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 

- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม 
ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆเช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 
 

„หน้าทีส่าธารณะ (public duty) ‟หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้ 
ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ท างานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

„ผลประโยชน์สาธารณะคือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ 
ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคนการระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เร่ืองง่ายแต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ 
ต้องจ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล 
ภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหา 
ต าแหน่งงานใหม่ 
„ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for 
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Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น 
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่ 

คนเห็นว่ามีแต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจ 
น ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ 
จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์ 
เช่นน้ันจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน 
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

„หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี๒ประเภท 

- ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งเช่นเป็น 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่ 
 
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิด 
ความผิดพลาดหรือผิดกฎหมายปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
ให้ชัดเจนแต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น 
ที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่นๆท าไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเร่ือง 
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

- ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาทและการท า 
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า
บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการ 
จัดการแบบเดียวกันนั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็ 
สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

�หลกัการ๔ประการส าหรับการจัดการผลประโยชนท์บัซ้อน 

„ปกปอ้งผลประโยชนส์าธารณะ: การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก 
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เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่ 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้าไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ
ส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเร่ืองศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

„สนบัสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด: การจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย 
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใสนั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด 
มีวิธีการต่างๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย 

„สง่เสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง: การแก้ปัญหาหรือ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ 
องค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเร่ืองการสร้าง 
ระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้อง
จัดการกับเร่ืองส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้และผู้บริหารก็ต้องเป็น 
แบบอย่างด้วย 

„สร้างวัฒนธรรมองค์กร: ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน 
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ 
หน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ 
เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 
 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มี 
ผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการ 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ
พัฒนาในเร่ืองต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทา 
จริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
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- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ 

ของตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 
�แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

„กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที 
เกี่ยวข้องสามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี๖ขั้นตอน
ส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการ 

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึง

ความ 
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

„รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 

๑) การระบุผลประโยชน์ทบัซ้อน 

- ขั้นตอนแรกนี้คือการระบุว่าในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อ 
การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 

- เป้าหมายส าคัญคือองค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น 

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญเพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ 
ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตนเช่นผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น 
หนี)้ ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) 
ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็น 
อริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอื่น 
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- ตัวอย่างของจุดเสี่ยงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัด 
จ้างการตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาต
การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทานการกระจายงบราชการการปรับการลงโทษการให้เงิน /สิ่งของ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาทฯลฯทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือความ 

ตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงความรับผิดชอบของ
แต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความ
รับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบ 
ที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพื่อการจัดการ 
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
 

๓) ใหค้วามรู้แก่เจ้าหน้าทีแ่ละหัวหน้างานระดับสูง 
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพต้องมีการให้ความรู้อย่าง 

ต่อเน่ืองตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กรเอกชนที่มาท าสัญญาอาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูงและกรรมการบริหาร
การให้ความรู้จะเร่ิมตั้งแต่การปฐมนิเทศและมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างานเจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถ
เข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวผู้บริหาร
เองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือสร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กรอะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบายรวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกันควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ  เช่นการ
ติดต่อการร่วมท างานกับภาคเอกชนการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชนการแปรรูป  การลดขั้นตอนและ
กระจายอ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอและกิจกรรมทางการเมืองเป็นต้น 
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- นอกจากการให้ความรู้แล้วความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหารรวมถึงกลยุทธ์
การ 

จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามการสร้างความตื่นตัวและ
ความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
 
 

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเท 

ของผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหารซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น าสนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน 
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความช่วยเหลือแก้ไขผู้บริหารมีความส าคัญ 
เน่ืองจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหา 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กรประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนและ  (๓) 
พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๕) สือ่สารกบัผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส าคัญคือภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจาก 

ไม่ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใดถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่ 
เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุด 
เสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อนและพัฒนาวิธีป้องกันไม่ว่าเป็นเร่ืองข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้
อ านาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายเช่นยกเลิกสัญญาหรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กร
ภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและ
ผู้ท าสัญญาด้วย 
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- นอกจากนี้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอกอาจใช้วิธีต่างๆเช่นให้มี
ส่วน 

ร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหาขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายกา
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธี
เหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสีย  
ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุก
ขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

๖) การบังคับใชแ้ละทบทวนนโยบาย 
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ 

โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆเพื่อให้ระบบใช้ได้จริงและตอบสนองต่อสภาพการ
ท างานรวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืนๆการแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กร  มีความ
มุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วยการทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ  และผล
การทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจและปรับเปลี่ยนการท างาน
ให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การ
เปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง /อคติ  ของภาครัฐเป็น
รากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่นยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 
 

„ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของ 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการ
กระท าผิดของเจ้าหน้าที่โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบคดโกงทุจริตหรือ
พฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน 
หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออก
ซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชนการเปิดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหา
ความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาด
ประสิทธิภาพ 
 

„ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก : 
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การศึกษาวิจัยพบว่าแม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระท าผิดแต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็น
เร่ืองยากส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือการขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวมและกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
 

การเปิดเผยผลประโยชนส์าธารณะ 
 

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรมความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลัก
คุณธรรม 

ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่ม
คนและสังคมที่ให้ความส าคัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัยส าคัญอีก
ประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็น
ความลับได้รับการปกป้องแต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกัน
ข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเร่ืองพื้นฐานง่ายๆหลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสมีการเปิ ดเผย
การกระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 
 

„การส่งสาสน์ขององคก์ร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลกัดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ
คด 

โกงว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิดต้องมีค าแนะน า
แก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไรและจะจัดการอย่างไรเมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มื
แนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 
 

„กฎหมายระเบียบและนโยบาย : 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง 

นโยบายขององค์กรในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรม
ที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติรวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรมต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่
เป็น 
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อิสระการเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆนั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการด าเนินการอย่างไรและ
องค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

„องคก์รควรจะท าอย่างไร : 
วิธีที่ดีที่สุดหน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิดจัดช่องทาง 

อ านวยความสะดวกสนับสนุนและคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิดรวมทั้งคนอ่ืนๆที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยานคือ 

- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบจะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ 

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติโดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆเช่นหัวหน้าผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กร
จริยธรรมภายนอกการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้นข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติหรือ (ล้มเหลว) 
- การละเว้นละเลยเพิกเฉยเลินเล่อหรือการบริการที่ไม่เหมาะสมท าให้สูญเสียเงินของ 

แผ่นดิน 
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะความปลอดภัยหรืออันตราย 

ต่อสิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียนเช่นในกรณีการขู่ 

คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างานองค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์ 
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจนประโยชน์ของกระบวนการคือบุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้อง
รายงาน/เปิดเผยจะต้องท าอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้องกลไกจะต้องเป็นกลไก
เชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติตัวอย่างเช่นทุกคนจะต้อง
รับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกงประพฤติผิดควรต้องรายงานทันที
ต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายและผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์กรการเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญและผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน๔กลุ่มคือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายปปช. 
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อ่ืน 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐองค์กรของรัฐ

หรือ 
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ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมการเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นการเปิดเผยต่อ 
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน 
หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัยนโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้อง
ครอบคลุม : 

- เน้ือหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหนเมื่อไรและอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เคร่ืองมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

„การใหค้วามส าคัญกบัการรายงานและวิธกีารรายงานที่ยืดหยุ่น 
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง 

หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่นเช่นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการจริยธรรมที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่หรือ 
รายงานต่อองค์กรอิสระเช่นปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

„การผลกัดันใหเ้ปน็รูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ 

คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย
กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญสนับสนุนและปกป้องคุ้มครอง
พยานและควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
 

„เบือ้งหลังความส าเร็จ 
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือวัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ 

องค์กรองค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบรวมทั้งให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบที่ชัดเจนจะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวกวัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะการปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิด
ของเจ้าหน้าที่และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งการปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
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เป็นเรื่องที่ส าคัญมากหน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสมมีการบริหารกระบวนการ
อย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

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

สาธารณะ 
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะสนทนากับผู้เปิดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหน้าสายงาน 
 
 

„บทบาทส าคัญของการบริหาร 
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public 

Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กรและให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ 
รายงานของผู้เปิดเผยผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้อง เรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกา
ตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงานบทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย   คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่หลังจากรายงานการกระท า
ผิดและภาวะผู้น าเป็นเร่ืองส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างานผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์
การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่
คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษา
ความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผยหรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผยให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็น
ความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดร่ัวไหลออกไปเป็น
สิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็วเพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะท าได้บทบาทอ่ืนๆ
คือ 

- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างานขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 

เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี 
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
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ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผยและเจ้าหน้าที่โดยให้
ค าปรึกษา 

แนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิดการคดโกงและทุจริตที่อาจ  เกิดขึ้นและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวังต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลางไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้
เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหาร
จะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆของตนเข้าไปก้าวก่ายมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้อ่ืนรับรู้ได้ว่า
ท าเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

„การพัฒนาการตระหนักรู้และทกัษะการสนบัสนุน 
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการเพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิด 

ทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการ
เปิดเผยการกระท าผิดจัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making)  แก่
ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า /ผู้บริหารรวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงานการเปิดเผยและจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 

„เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบาย

และ 
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด 
ให้ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสมและปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงานหรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะควรเหมาะสมกับโครงสร้าง 
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร 
 

- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหารผู้บังคับบัญชาข้าราชการทั่วไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

การให ้- การรับของขวัญและผลประโยชน์ 



15 
 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และ
รับ 

ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
๒๕๕๑และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

„เจตนารมณ์ 
เน่ืองจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและ 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจาก
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ 
รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

„อะไรคอืของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดทีใ่ชใ้นความหมายนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดหมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆ (เงินทรัพย์สิน 

สิ่งของบริการหรืออ่ืนๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจาก 
เงินเดือนรายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า 
ตีราคาได้ 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความ 
บันเทิงการต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เคร่ืองใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเคร่ืองใช้ 
ส่วนตัวบัตรก านัลบัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) 
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัว 
การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ 
ประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ 

 

รายละเอียดต่อจากนี้ เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดในทางปฏิบัต ิ
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„เราจะจัดการอย่างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี๓ค าถามที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ 

หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เราควรรับหรือไม่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับแต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธ 

ได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ 
ปฏิบัติกันในสังคมอย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ 

๑) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ 
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น  ล็อตเตอร่ีหุ้นพันธบัตรเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจ 
เข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการ 
ตัดสินใจคือ 

- ท าไมเขาจึงเสนอให้เช่นให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ 
ในการปฏิบัติตนหรือไม่ 

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ 
การท างานในอนาคต 

ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยงอ่อนไหวหรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจ 
เป็นพิเศษเช่นงานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆการจัดซื้อจัดจ้างการออกใบอนุญาต 
หรือการอนุมัต/ิอนุญาตต่างๆฯลฯท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเร่ืองนี้มากกว่า 
บุคคลกลุ่มอื่น 

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่หากการ 
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ
มิชอบและการทุจริตคอร์รัปชั่นในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์
ของตนเองโดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนดนโยบายด้านนี้
อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆหลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า“การกระท าและ
การตัดสินใจใดๆจะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและ
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ปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน
ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สังคมประการส าคัญสมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท า
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใสความพร้อมรับผิดชอบและแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 
 
เราต้องรายงานหรือไม่ 

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงานเช่นการห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้าการสัญญาว่าจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆฯลฯหน่วยงานควรก าหนดนโยบาย
ด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเร่ืองนี้ได้อย่าง
เหมาะสมการรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ 
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษและหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจาก
ระดับองค์กรและระดับบุคคลอาทิเช่นงานตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างการให้ใบอนุญาต /ยึดใบอนุญาตฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัยแม้ว่าหน่วยงานของท่าน
มิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้ก าหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ 

หลกัการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้อง
ให้ 

องค์กรเก็บรกัษาไว้หรือไม่หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐  บาททั้งนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเร่ือง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่นงานศิลปะพระพุทธรูป 
เคร่ืองประดับโบราณฯลฯแม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กน้อยของขวัญนั้นๆย่อมเป็นทรัพย์สินของ 
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 



18 
 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าน้อยกว่า๓,๐๐๐บาท 
ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง  ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 
และเจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐  บาทให้ส่งมอบ 
เป็นทรัพย์สินขององค์กรเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณา 
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไปเช่นของขวัญในการย้าย 
หน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญ 
หรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้ 
คนเดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆคร้ังเมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท 
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ 
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยคร้ังอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล 
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึก 
ชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่นหุ้นพันธบัตรล็อตเตอร่ี) 
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง  ๓,๐๐๐‟๑๕,๐๐๐  บาทส่วนราชการต้อง 

พิจารณาตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐน้ันๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓) หากราคามากกว่า  ๑๕,๐๐๐  บาทจะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและ 

ส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

การฝ่าฝืนกฎนี้มโีทษอย่างไร 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ 
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ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของ 
การฝ่าฝืนนอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆเข้าข่ายการรับสินบนฉ้อฉลทุจริตและ
สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความ
เป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

„การรับของขวัญและผลประโยชน:์ กุญแจแห่งความเสี่ยง 
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่าง 

มีอคติมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของ 
ประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง๒ประการที่ส าคัญคือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
น้อยกว่าความเป็นจริงการตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่า 
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงานการกระท าดังกล่าว 
นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทนจ านวน๒๗คร้ังเป็นเงินรวมหนึ่งแสน 
หนึ่งพันบาทถ้วนเพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดให้ขนส่ง
สินค้าได้กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษ
ทางอาญาแผ่นดินด้วยในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญาผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระท าของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชนท าลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการ
สมยอมของเจ้าหน้าที่ยอมให้ผู้รับบริการกระท าผิดกฎหมายและเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อ
บริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุกรวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจ าคุกเป็นเวลา๑ปีโดยไม่รอลงอาญา 

๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆอาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ 

ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท า
ให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯที่เป็นผู้ให้ของขวัญ
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และหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบ
แทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนดในสถานการณ์เช่นนี้ผู้รับจ้างผู้รับเหมาและหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาด
และเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการนอกจากนั้นหากเกิ ดการ
ปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ
“การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับ
สินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ 
และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเราบุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือ
ได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจหรือหาก 
ไม่รับจะเป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
“คนอ่ืนๆก็ท าเช่นนี้ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 
“ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างานดังน้ันมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้ 
รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเร่ือง 
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า 
ชนิดน้ีแม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืน 
กฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่าน 

จากการถูกด าเนินการทางวินัยหากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
 
 
 
 

โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรื

ผลประโยชน์ 
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ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า  : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลกัจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
อัตลกัษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 

สถานการณ์ตัวอย่าง 
หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้ 

เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคลเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า๗,๐๐๐บาทจากการเป็นผู้เข้าร่วม
สัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงานเจ้าหน้าที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมมนาผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้อง
มีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงานโดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการ
เข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ
ตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงใน
เร่ือผลประโยชน์ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความ
เหมาะสม 

 
„บทสรุป 

ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็น 
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่ง
ถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอการฝ่าฝืนขอบเขต
ด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและท าลายชื่อเสียง
ของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง 
 
 

………………………………………………………………….. 


