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  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ1นในฐานะเป็นผูใ้ชอ้าํนาจรฐัในการปกครองและบรหิารจดัการใน

เขตพืGนที1รบัผดิชอบ เป็นหน่วยงานที1มหีน้าที1ในการให้บรกิารสาธารณะด้านต่างๆ ซึ1งดําเนินการแก้ไข

ปัญหาต่างๆที1เกดิขึGนใหแ้ก่คนในทอ้งถิ1นเป็นองคก์รที1มคีวามใกลช้ดิกบัประชาชน ในการปฏบิตังิานและ

ดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ1นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ1งอาจมี

สาเหตุมาจากการปฏบิตัหิน้าที1หรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที1โดยมชิอบ หรอืไดใ้ชอ้ํานาจในตําแหน่งหน้าที1

เพื1อแสวงหาผลประโยชน์ที1มคิวรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั Gงปัญหาการทุจรติคอร์รปัชนัอนัเป็น

ปัญหาของสงัคมไทยที1เกดิขึGนมาเป็นเวลานาน ทั Gงในเชงิขนาด และความสลบัซบัซอ้นของปัญหาทุจรติ ซึ1ง

ทางคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ไดม้คีาํสั 1งที1 ๖๙/๒๕๕๗ เรื1อง มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

การทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครฐั กําหนดมาตรการหรอืแนวทางแกไ้ข

ปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยมุง่เน้นการสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน และสง่เสรมิการมสีว่น

รว่มจากทุกสว่นในการตรวจสอบ เฝ้าระวงั เพื1อสกดักั Gนมใิหเ้กดิการทุจรติ 

  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหว้ยยางขามไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาการทุจริตคอร์รปัชัน จึงดําเนินการจัดทําคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื1อป้องกัน

ผลประโยชน์ทบัซอ้นในองคก์รและเพื1อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานต่อไป 
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เกริ*นนํา 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รปัชั 1นประเภทหนึ1ง เพระเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมดิต่อกฎหมาย หรอืจรยิธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่ง
หน้าที1ไปแทรกแซงการใช้ดุลพนิิจในกระบวนการตดัสนิใจชองเจ้าหน้าที1ของรฐั จนทําให้เกดิการละทิGง
คุณธรรมในการปฏบิตัหิน้าที1สาธารณะ ขาดความเป็นอสิระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนสง่ผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของสว่นรวม และทาํใหผ้ลประโยชน์หลกัขององคก์ร หน่วยงาน สถาบนัและ
สงัคมต้องสูญเสยีไป โดยผลประโยชน์สูญเสยีไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงนิ คุณภาพ
ใหบ้รกิาร ความเป็นธรรมในสงัคม รวมถงึคุณค่าอื1นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั Gงแต่ระดบัองคก์รจนถงึ
ระดบัสงัคม ตวัอยา่งเชน่ การที1เจา้หน้าที1ของรฐัเรยีกรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื1นใดจากผูป้ระกอบการ เพื1อ
แลกเปลี1ยนกบัการอนุมตั ิการออกใบอนุญาตประกอบกจิการใดๆ หรอืแลกเปลี1ยนกบัการยกเวน้หรอืการ
จดัการประมลูทรพัยส์นิของรฐัเพื1อประโยชน์ของเจา้หน้าที1ของรฐัและพวกพอ้งฯลฯ เป็นตน้ 
  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระทําความผดิยงัพบผู้กระทําความผดิโดยไม่เจตนา 
หรอืไมม่คีวามรูใ้นเรื1องดงักล่าวอกีเป็นจาํนวนมาก จนนําไปสูก่ารถกูกล่าวหารอ้งเรยีนเรื1องการทุจรติ หรอื
ถกูลงโทษทางอาญา 
  ผลประโยชน์ทบัซอ้น  หรอืความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  (Conflic of  interest : COI)  เป็นประเดน็ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัที1เป็นบ่อเกดิ
ของปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในระดบัที1รุนแรงขึGน และยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาล
และเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ   
  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยยางขามไดต้ระหนักถงึความสําคญัการมผีลประโยชน์ทบั
ซอ้นในการปฏบิตัริาชการ  จงึไดนํ้านโยบายของรฐับาลมาใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานดงันีG 

ค่านิยมหลกั ๑๒ ประการ 

   การสรา้งค่านิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) 
เพื1อสรา้งสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ โดยตอ้งสรา้งคนในชาต ิใหม้คีา่นิยมไทย ๑๒ประการ 

๑. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
๒. ซื1อสตัย ์เสยีสละ อดทน 
๓. กตญั�ตู่อพอ่แม ่ผูป้กครอง ครบูาอาจารย ์



๔. ใฝ่หาความรู ้หมั 1นศกึษาเลา่เรยีนทั Gงทางตรงและทางออ้ม 
๕. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทย 
๖. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์
๗. เขา้ใจเรยีนรูก้ารเป็นประชาธปิไตย 
๘. มรีะเบยีบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
๙. มสีตริูต้วั รูค้ดิ รูท้าํ 
๑๐. รูจ้กัดาํรงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
๑๑. มคีวามเขม้แขง็ทั Gงรา่งกายและจติใจ ไมย่อมแพต่้ออาํนาจฝ่ายตํ1า 
๑๒. คาํนึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวมมากกวา่ผลประโยชน์สว่นตน 
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หลกัธรรมาภิบาล 

“หลกัธรรมาภบิาล” หรอือาจเรยีกไดว้า่ “การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที1ด ีหลกัธรรมรฐั และ
บรรษทัภบิาล ฯลฯ” ซึ1งเรารูจ้กักนัในนาม “Good Governance” ที1หมายถงึ การปกครองที1เป็นธรรม นั Gน
ไม่ใช่แนวความคดิใหม่ที1เกดิขึGนในสงัคม แต่เป็นการสะสมความรูท้ี1เป็นวฒันธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็น
สงัคมของมวลมนุษยเ์ป็นพนัๆปี ซึ1งเป็นหลกัการเพื1อการอยูร่ว่มกนัในบา้นเมอืงและสงัคมอยา่งมคีวามสงบ
สขุสามารถประสานประโยชน์และคลี1คลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสนัตวิธิแีละพฒันาสงัคมใหม้คีวามยั 1งยนื 

หลกัธรรมาภิบาลมีองคป์ระกอบที:สาํคญั ๖ ประการดงันี@  

๑. หลกันิติธรรม คอื การตรากฎหมาย กฎ ระเบยีบขอ้บงัคบัและกตกิาต่างๆ ใหท้นัสมยั
และเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที1ยอมรบัของสงัคมและสมาชกิ โดยมกีารยนิยอมพรอ้มใจและถอืปฏบิตัริว่มกนั
อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม 

๒. หลกัคุณธรรม คอื การยดึถอืและเชื1อมั 1นในความถูกต้องดงีาม โดยการรณรงค์เพื1อ
สรา้งค่านิยมที1ดงีามใหผู้ป้ฏบิตังิานในองคก์ารหรอืสมาชกิของสงัคมถอืปฏบิตั ิไดแ้ก่ ความซื1อสตัยส์ุจรติ 
ความเสยีสละ ความอดทนขยนัหมั 1นเพยีร ความมรีะเบยีบวนิยั เป็นตน้ 

๓. หลกัความโปร่งใส คอื การทําใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที1เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอย่าง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรบัปรุงระบบและกลไกการทํางานของ
องคก์รใหม้คีวามโปรง่ใส มกีารเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารหรอืเปิดใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารได้
สะดวกตลอดจนมรีะบบหรอืกระบวนการตรวจสอบและประเมนิผลที1มปีระสทิธภิาพ ซึ1งจะเป็นการสรา้ง
ความไว้วางใจซึ1งกันและกัน และช่วยให้การทํางานของภาครฐัและภาคเอกชนปลอดจากการทุจรติ
คอรปัชั 1น 

๔. หลกัความมีส่วนร่วม คอื การทําใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมที1ประชาชนมสี่วนร่วมรบัรู ้
และรว่มเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจสาํคญัๆของสงัคม โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมชีอ่งทางในการเขา้
มามสี่วนร่วมไดแ้ก่ การแจง้ความเหน็ การไต่สวนสาธารณะ การประชาพจิารณ์ การแสดงประชามตหิรอื
อื1นๆ และขจดัการผกูขาดทั Gงโดยภาครฐัหรอืโดยภาคธุรกจิเอกชน ซึ1งจะชว่ยใหเ้กดิความสามคัคแีละความ
รว่มมอืกนัระหวา่งภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชน 

๕. หลกัความรบัผิดชอบ ผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั Gงใจปฏิบตัิภารกิจตาม
หน้าที1อย่างดยีิ1ง โดยมุ่งใหบ้รกิารแก่ผูม้ารบับรกิาร เพื1ออํานวยความสะดวกต่างๆ มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ความบกพรอ่งในหน้าที1การงานที1ตนรบัผดิชอบอยู ่และพรอ้มที1จะปรบัปรงุแกไ้ขไดท้นัทว่งท ี



๖. หลกัความคุ้มค่า ผูบ้รหิารต้องตระหนักว่ามทีรพัยากรค่อนขา้งจํากดั ดงันั Gนในการ
บรหิารจดัการจําเป็นจะต้องยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า ซึ1งจําเป็นจะต้องตั Gงจุดมุ่งหมายไปที1
ผูร้บับรกิารหรอืประชาชนดว้ย 

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรชัญาที1พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดาํรสั
ชีGแนะแนวทางการดาํเนินชวีติแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ ๒๕ ปี ตั Gงแต่ก่อนวกิฤตกิารณ์
ทางเศรษฐกจิ และเมื1อภายหลงัไดท้รงเน้นยํGาแนวทางการแกไ้ขเพื1อใหร้อดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ด้
อยา่งมั 1นคงและยั 1งยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์ และความเปลี1ยนแปลงต่าง ๆ 

ความพอประมาณ หมายถงึ ความพอดทีี1ไมน้่อยเกนิไปและไมม่ากเกนิ  โดยไม่
เบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ื1น เชน่ การผลติและการบรโิภคที1อยูใ่นระดบัพอประมาณ 
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           ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี1ยวกับระดบัของความพอเพียงนั Gน จะต้อง
เป็นไปอย่างมเีหตุผล โดยพจิารณาจากปัจจยัที1เกี1ยวขอ้ง ตลอดจนคาํนึงถงึผลที1คาดว่าจะเกดิขึGนจากการ
กระทาํนั Gนๆ อยา่งรอบคอบ 
           การมีภมิูคุ้มกนัที:ดีในตวั หมายถงึ การเตรยีมตวัใหพ้รอ้มรบัผลกระทบและการ
เปลี1ยนแปลงดา้นต่างๆ ที1คาดวา่จะเกดิขึGนในอนาคตทั Gงใกลแ้ละไกล 
  เงื:อนไข 
               การตดัสนิใจและการดําเนินกจิกรรมต่างๆ ใหอ้ยู่ในระดบัพอเพยีง ตอ้งอาศยั ทั Gงความรู้
และคณุธรรมเป็นพืGนฐาน 
            เงื:อนไขความรู ้ประกอบดว้ย ความรูเ้กี1ยวกบัวชิาการต่างๆ ที1เกี1ยวขอ้ง อยา่งรอบ
ดา้น ความรอบคอบที1จะนําความรูเ้หลา่นั Gนมาพจิารณาใหเ้ชื1อมโยงกนั เพื1อประกอบการวางแผนและความ
ระมดัระวงัในขั Gนปฏบิตั ิ

เงื:อนไขคณุธรรมที1จะตอ้งเสรมิสรา้ง ประกอบดว้ยมคีวามตระหนกัในคณุธรรม มคีวาม
ซื1อสตัย ์สจุรติ และมคีวามอดทนมคีวามเพยีร ใชส้ตปัิญญาในการดาํเนินชวีติ 

ในคู่มือเล่มนีG  จะสะท้อนหลกัการและแนวคิดที1เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการ
ประยกุตใ์ชเ้พื1อการป้องกนัเรื1องผลประโยชน์ทบัซอ้น โดยมสีาระสาํคญัเป็น ๓ บท ไดแ้ก่ 

๑. บทที1 ๑  การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. บทที1 ๒  การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. บทที1 ๓  การให ้- รบัของขวญัและประโยชน์อื1นใด 

ความหมายผลประโยชน์ทบัซ้อน  

  คาํวา่ Conflict of Interests มกีารใชค้าํภาษาไทยไวห้ลายคาํ เช่น “ผลประโยชน์ทบัซอ้น”  
“ผลประโยชน์ขดักนั” “ผลประโยชน์ขดัแย้ง” หรอื “การขดักนัแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านีGถือเป็น
รปูแบบหนึ1งของการแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบ อนัเป็นการกระทาํที1ขดัต่อหลกัคุณธรรม จรยิธรรม และ
หลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงที1ด ี(Governance) โดยทั 1วไปเรื1องผลประโยชน์ทบัซอ้น จงึหมายถงึความ
ทบัซอ้นระหว่างผลประโยชน์สว่นตน และผลประโยชน์สาธารณะที1มผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที1ของเจา้หน้าที1
ของรฐั กล่าวทั Gงเป็นสถานการณ์ที1เจา้หน้าที1ของรฐัมผีลประโยชน์ส่วนตนอยู่และไดใ้ชอ้ทิธพิลตามอํานาจ



หน้าที1และความรบัผดิชอบเพื1อใหเ้กดิประโยชน์ส่วนตวั โดยก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรปูแบบไม่จาํกดัอยู่ในรปูแบบของตวัเงนิ หรอืทรพัยส์นิเท่านั Gน แต่รวมถงึผลประโยชน์อื1นๆ ที1
ไมใ่ชใ่นรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิมลีกัษณะ ๗  ประการ ดงันีG 
  ๑. หาผลประโยชน์ใหต้นเอง คอื การใชอ้าํนาจหน้าที1เพื1อตนเอง เชน่ ขา้ราชการใชอ้าํนาจ
หน้าที1ใหบ้รษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั หรอืฝากลกูหลานเขา้ทาํงาน เป็นตน้ 
  ๒. รบัผลประโยชน์ คอื การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญั เช่น เจา้พนักงานจดัเกบ็ภาษแีลว้
รบัเงนิจากผูเ้สยีภาษเีพื1อเอืGอในการประเมนิภาษหีรอืเป็นเจา้หน้าที1จดัซืGอแลว้รบัของกาํนลัจากรา้นคา้ เป็น
ตน้ 
  ๓. ใชอ้ทิธพิล เป็นการเรยีกผลตอบแทนในการใชอ้ทิธพิลในตําแหน่งหน้าที1 ส่งผลที1เป็น
คณุแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ1งอยา่งไมเ่ป็นธรรม 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื1อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือ
คอมพวิเตอรร์าชการทาํงานสว่นตวั เป็นตน้ 
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  ๕. ใชข้อ้มูลลบัของทางราชการ เช่น รูว้่าราชการจะตดัถนน จงึรบีไปซืGอที1ดนิในบรเิวณ
ดงักลา่วเพื1อรอโอกาสวนัขา้งหน้าไวก่้อน เป็นตน้ 
  ๖. รบังานนอก ไดแ้ก่ การเปิดบรษิทัทําธุรกจิซ้อนกบัหน่วยงานที1ตนเองทํางานอยู่ เช่น 
เป็นนกับญัช ีแต่รบังานสว่นตวัจนไมม่เีวลาทาํงานบญัชใีนหน้าที1ใหก้บัหน่วยงาน  เป็นตน้ 
  ๗. ทํางานหลงัออกจากตําแหน่ง  คอืการไปทํางานใหก้บัผูอ้ื1นหลงัออกจากที1ทําทํางาน
เดมิ โดยใชค้วามรูห้รอือทิธพิลจากที1เดมิมาชงิงาน หรอืเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรูใ้น
นโยบายและแผนของธนาคารแหง่ประเทศไทยไปชว่ยธนาคารเอกชนอื1นๆ หลงัจากเกษยีณ เป็นตน้ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที* ๑  

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

การบริหารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน  

ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรอืความขดัแยง้กนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สว่นรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเดน็ปัญหาทางการบรหิารภาครฐัในปัจจุบนัที1เป็นบ่อเกดิของ
ปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบในระดบัที1รุนแรงขึGนและยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภบิาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ 

ประมวลจรยิธรรมในการป้องกนัหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบตัิราชการหลาย
ประการ  ดงัปรากฏในประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการการเมอืงท้องถิ1นฝ่ายบรหิาร พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้
กาํหนดมาตรฐานจรยิธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม สว่นที1 ๑ มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็นคา่นิยมหลกั 
ข้อ ๕ ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการการเมอืงท้องถิ1นฝ่ายสภาท้องถิ1น พ.ศ. ๒๕๕๓ และประมวล
จรยิธรรมของขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนตําบลห้วยยางขามได้กําหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของ
ข้าราชการพนักงาน พ.ศ. eff� หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม ส่วนที1 ๑  มาตรฐานจรยิธรรมอนัเป็น
คา่นิยมหลกั ขอ้ ๓ 

สําหรบัในบทนีGจะได้สะท้อนหลกัการและแนวคิดที1เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนว
ทางการประยกุตใ์ชเ้พื1อการบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยมสีาระสาํคญัเป็น ๓ หวัขอ้ใหญ่ คอื 

๑. การบรหิารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
๓. การให ้- รบัของขวญัและผลประโยชน์ 

หลกัสาํคญัของการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนมี ดงันี@  

• ชุมชนคาดหวงัให้เจา้หน้าที1ปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี
ความสาํคญัอนัดบัตน้ 

• ความซื1อตรงต่อหน้าที1ของเจา้หน้าที1ยงัเป็นรากฐานของหลกันิตธิรรม (ประชาชนทุกคน
เสมอภาคภายใตก้ฎหมายและตอ้งไดร้บัการปฏบิตัทิี1เป็นธรรม) 



• ถ้าไม่จดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างมปีระสทิธภิาพเจา้หน้าที1ก็จะละเลยประโยชน์ 
สาธารณะและใหค้วามสําคญักบัประโยชน์ส่วนตนหรอืของคนบางกลุ่มแทนซึ1งจะมผีลต่อการปฏบิตังิาน
และอาจนําไปสูก่ารประพฤตมิชิอบในที1สดุ 

• ผลประโยชน์ทบัซอ้นไมไ่ดผ้ดิในตวัมนัเองเนื1องจากเจา้หน้าที1กม็ชีวีติสว่นตนมบีางครั Gงที1
ผลประโยชน์สว่นตนจะมาขดัแยง้กบัการทาํหน้าที1แต่ประเดน็คอืตอ้งเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นที1ม ี

• หน่วยงานภาครฐัต้องจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนอย่างโปร่งใสและพรอ้มรบัผดิชอบ 
มฉิะนั Gนจะบั 1นทอนความเชื1อมั 1นของประชาชนต่อการปฏบิตัหิน้าที1ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบนัขอบเขตของผลประโยชน์ทบัซ้อนขยายมากกว่าเดมิ เนื1องจากมกีารร่วมมอื
ระหวา่งภาครฐัและเอกชนรวมถงึระหวา่งหน่วยงานภาครฐัทาํใหม้คีวามสมัพนัธซ์บัซอ้น/ซอ้นทบัมากขึGน 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทบัซ้อนจะเกดิขึGนในการทํางานและตอ้งพฒันา
วฒันธรรมองคก์รที1สง่เสรมิการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้น 

• หน่วยงานต้องขจดัความเขา้ใจผดิที1ว่าผลประโยชน์ทบัซ้อนเป็นเรื1องผดิในตวัมนัเอง 
มฉิะนั Gนคนกจ็ะพยายามปกปิด 
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• ผลประโยชน์ทบัซอ้นจะเป็นสิ1งผดิกต่็อเมื1อมอีทิธพิลต่อการทาํงานหรอืการตดัสนิใจกรณี

นีGเรยีกวา่มกีารใชห้น้าที1ในทางมชิอบหรอืแมแ้ต่การฉ้อราษฎรบ์งัหลวง 
• การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นสรา้งประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื1องจาก 
- ลดการทุจรติประพฤตมิชิอบ 
- สามารถแกข้อ้กลา่วหาเรื1องความลาํเอยีงไดง้า่ย 
- แสดงความยดึมั 1นในหลกัธรรมมาภบิาล 
- ประชาชนเชื1อมั 1นวา่หน่วยงานปฏบิตัหิน้าที1อยา่งเป็นธรรมและไมม่ผีลประโยชน์แอบแฝง 

4นิยามศพัทแ์ละแนวคิดสาํคญั  

• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คอืสิ1งใดๆที1มผีลต่อบุคคล/
กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรอืลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ไดค้รอบคลุมเพยีงผลประโยชน์ดา้นการงานหรอื
ธุรกจิของเจา้หน้าที1แต่รวมถงึคนที1ตดิต่อสมัพนัธด์ว้ยเช่นเพื1อนญาตคิู่แขง่ศตัรเูมื1อใดเจา้หน้าที1ประสงคจ์ะ
ใหค้นเหลา่นีGไดห้รอืเสยีประโยชน์เมื1อนั Gนกถ็อืวา่มเีรื1องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี1ยวขอ้ง 

ผลประโยชน์ส่วนตนม ี๒ ประเภท คอื ที1เกี1ยวกบัเงนิ (pecuniary) และที1ไม่เกี1ยวกบัเงนิ 
(non - pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที1เกี1ยวกบัเงนิไม่ได้เกี1ยวกบัการได้มาซึ1งเงนิทองเท่านั Gน แต่ยงั
เกี1ยวกบัการเพิ1มพนูประโยชน์หรอืปกป้องการสญูเสยีของสิ1งที1มอียูแ่ลว้ เชน่ที1ดนิหุน้ตาํแหน่งในบรษิทัที1รบั
งานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ1งผลประโยชน์อื1นๆที1ไม่ได้อยู่ในรูปตวัเงนิ เช่นสมัปทานส่วนลด
ของขวญัหรอืของที1แสดงนํGาใจไมตรอีื1นๆ 

- ผลประโยชน์ที1ไม่เกี1ยวกับเงินเกิดจากความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครวัหรือ
กจิกรรมทางสงัคมวฒันธรรมอื1นๆ เช่นสถาบนัการศกึษาสมาคมลทัธแินวคดิมกัอยู่ในรูปความลําเอยีง/
อคต/ิเลอืกที1รกัมกัที1ชงัและมขีอ้สงัเกตวา่แมแ้ต่ความเชื1อ/ความคดิเหน็สว่นตวักจ็ดัอยูใ่นประเภทนีG 



• หน้าที:สาธารณะ (public duty)  หน้าที1สาธารณะของผูท้ี1ทํางานให้ภาครฐัคอืการให้
ความสาํคญัอนัดบัตน้แก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านีGไม่จาํกดัเฉพาะเจา้หน้าที1ของรฐั
ทั Gงระดบัทอ้งถิ1นและระดบัประเทศเทา่นั Gนแต่ยงัรวมถงึคนอื1นๆที1ทาํงานใหภ้าครฐัเชน่ที1ปรกึษาอาสาสมคัร 

• ผลประโยชน์สาธารณะ คอืประโยชน์ของชมุชนโดยรวม ไมใ่ชผ่ลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื1องง่ายแต่ใน
เบืGองตน้เจา้หน้าที1ภาครฐัสามารถใหค้วามสาํคญัอนัดบัตน้แก่สิ1งนีGโดย 

- ทาํงานตามหน้าที1อยา่งเตม็ที1และมปีระสทิธภิาพ 
- ทาํงานตามหน้าที1ตามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทบัซอ้นที1ตนเองมหีรอือาจจะมแีละจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- ให้ความสําคญัอนัดบัต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมคีวามคาดหวงัว่าเจ้าหน้าที1ต้อง

จาํกดัขอบเขตที1ประโยชน์สว่นตนจะมามผีลต่อความเป็นกลางในการทาํหน้าที1 
- หลกีเลี1ยงการตดัสนิใจหรอืการทาํหน้าที1ที1มผีลประโยชน์ทบัซอ้น 
- หลีกเลี1ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนตนที1อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล

ภายใน 
- หลกีเลี1ยงการใชต้าํแหน่งหน้าที1หรอืทรพัยากรของหน่วยงานเพื1อประโยชน์สว่นตน 
- ป้องกนัขอ้ครหาวา่ไดร้บัผลประโยชน์ที1ไมส่มควรจากการใชอ้าํนาจหน้าที1 
- ไม่ใชป้ระโยชน์จากตําแหน่ง หรอืขอ้มูลภายในที1ไดข้ณะอยู่ในตําแหน่ง ไปหาตําแหน่ง

งานใหม ่
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• ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์
สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะที1มผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที1ของเจา้หน้าที1ภาครฐัดงันีG 

ผลประโยชน์ทบัซ้อนมี ๓ ประเภท คือ 
- ผลประโยชน์ทบัซอ้นที1เกดิขึGนจรงิ (actual) มคีวามทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชน์สว่นตน

และสาธารณะเกดิขึGน 
- ผลประโยชน์ทบัซอ้นที1เหน็ (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทบัซอ้นที1คนเหน็

วา่ม ีแต่จรงิๆ อาจไมม่กีไ็ดถ้า้จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นประเภทนีGอยา่งขาดประสทิธภิาพ กอ็าจนํามาซึ1ง
ผลเสยีไม่น้อยกว่าการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นที1เกดิขึGนจรงิ ขอ้นีGแสดงว่าเจา้หน้าที1ไม่เพยีงแต่จะตอ้ง
ประพฤตตินอย่างมจีรยิธรรมเท่านั Gนแต่ตอ้งทําใหค้นอื1นๆ รบัรู ้และเหน็ดว้ยว่าไม่ไดร้บัประโยชน์เช่นนั Gน
จรงิ 

- ผลประโยชน์ทบัซ้อนที1เป็นไปได ้(potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที1มใีนปัจจุบนัอาจจะ
ทบัซอ้นกบัผลประโยชน์สาธารณะไดใ้นอนาคต 

• หน้าที:ทบัซ้อน (conflict of duty) หรอืผลประโยชน์เบยีดซอ้น (competinginterests)  
ม ี๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกดิจากการที1เจา้หน้าที1มบีทบาทหน้าที1มากกว่าหนึ1ง เช่น เป็นเจา้หน้าที1
ในหน่วยงานและเป็นคณะกรรมการดา้นระเบยีบวนิัยประจําหน่วยงานดว้ย ปัญหาจะเกดิเมื1อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที1ทั Gงสองออกจากกนัได ้อาจทําใหท้ํางานไม่มปีระสทิธภิาพหรอืแมก้ระทั 1งเกดิความ
ผดิพลาดหรอืผดิกฎหมาย ปกตหิน่วยงานมกัมกีลไกป้องกนัปัญหานีGโดยแยกแยะบทบาทหน้าที1ต่างๆให้
ชดัเจน แต่กย็งัมปัีญหาไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิ1งในหน่วยงานที1มกีาํลงัคนน้อย หรอืมเีจา้หน้าที1บางคนเท่านั Gน



ที1สามารถทาํงานบางอยา่งที1คนอื1นๆทาํไมไ่ด ้คนสว่นใหญ่ไมค่อ่ยหว่งปัญหานีGกนัเพราะดเูหมอืนไมม่เีรื1อง
ผลประโยชน์สว่นตนมาเกี1ยวขอ้ง 

- ประเภทที1สอง เกดิจากการที1เจา้หน้าที1มบีทบาทหน้าที1มากกวา่หนึ1งบทบาท และการทาํ
บทบาทหน้าที1ในหน่วยงานหนึ1งนั Gนทําใหไ้ดข้อ้มลูภายในบางอย่างที1อาจนํามาใชเ้ป็นประโยชน์แก่การทํา
บทบาทหน้าที1ให้แก่อกีหน่วยงานหนึ1งได้ ผลเสยีคอืถ้านําขอ้มูลมาใช้ก็อาจเกดิการประพฤตมิชิอบหรอื
ความลาํเอยีง/อคตต่ิอคนบางกลุ่ม ควรถอืวา่หน้าที1ทบัซอ้นเป็นปัญหาผลประโยชน์ทบัซอ้นดว้ยเพราะวา่มี
หลกัการจดัการแบบเดยีวกนั นั 1นคอืการตดัสนิใจทาํหน้าที1ตอ้งเป็นกลางและกลไกการจดัการผลประโยชน์
ทบัซอ้นกส็ามารถนํามาจดัการกบัหน้าที1ทบัซอ้นได ้

4หลกัการ ๔ ประการสาํหรบัการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 

• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพื1อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที1
หลกัเจา้หน้าที1ตอ้งตดัสนิใจและใหค้าํแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตอ้งทาํงานในขอบเขต
หน้าที1พจิารณาความถูกผดิไปตามเนืGอผา้ ไม่ใหผ้ลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถงึความเหน็หรอื
ทศันคตสิว่นบุคคลปฏบิตัต่ิอแต่ละบุคคลอยา่งเป็นกลาง ไมม่อีคตลิาํเอยีงดว้ยเรื1องศาสนาอาชพีจุดยนืทาง
การเมอืงเผ่าพนัธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั GงนีGเจา้หน้าที1ไม่เพยีงปฏบิตัติามกฎหมายเท่านั Gนแต่ต้องมจีรยิธรรม
ดว้ย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรบัผิด : การจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งอาศยั
กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจดัการที1โปรง่ใส นั 1นคอืเปิดโอกาสใหต้รวจสอบและมคีวามพรอ้มรบัผดิมี
วธิกีารต่างๆเช่นจดทะเบยีนผลประโยชน์โยกยา้ยเจา้หน้าที1จากตําแหน่งที1เกี1ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ทบั
ซอ้นการเปิดเผยผลประโยชน์สว่นตนหรอืความสมัพนัธท์ี1อาจมผีลต่อการปฏบิตัหิน้าที1 ถอืเป็นขั Gนตอนแรก
ของการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนการ ใชก้ระบวนการอย่างเปิดเผยทั 1วหน้าจะทําใหเ้จา้หน้าที1ร่วมมอื
และสรา้งความเชื1อมั 1นแก่ประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

-8- 
 
• ส่งเสริมความรบัผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบติัตนเป็นแบบอย่าง : การแกปั้ญหา

หรอืจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น จะสะทอ้นถงึความยดึหลกัคณุธรรมและความเป็นมอือาชพีของเจา้หน้าที1
และองค์กรการจดัการต้องอาศยัขอ้มูลนําเขา้จากทุกระดบัในองค์กรฝ่ายบรหิารต้องรบัผดิชอบเรื1องการ
สรา้งระบบและนโยบายและเจา้หน้าที1กม็คีวามรบัผดิชอบ ตอ้งระบุผลประโยชน์ทบัซ้อนที1ตนมเีจา้หน้าที1
ตอ้งจดัการกบัเรื1องสว่นตนเพื1อหลกีเลี1ยงผลประโยชน์ทบัซอ้นมากที1สดุเท่าที1ทาํได ้และผูบ้รหิารกต็อ้งเป็น
แบบอยา่งดว้ย 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที1ช่วย
สนับสนุนการตดัสนิใจในเวลาที1มปีระเดน็ผลประโยชน์ทบัซอ้นเกดิขึGน และการสรา้งวฒันธรรมแห่งความ
ซื1อตรงต่อหน้าที1ซึ1งตอ้งอาศยัวธิกีารดงันีG 

- ใหข้อ้แนะนําและการฝึกอบรมเจา้หน้าที1เพื1อส่งเสรมิความเขา้ใจเกี1ยวกบักฎเกณฑแ์ละ
การปฏบิตัริวมถงึการใชก้ฎเกณฑท์ี1มใีนสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

- สง่เสรมิใหม้กีารสื1อสารอยา่งเปิดเผยและมกีารเสวนาแลกเปลี1ยน เพื1อใหเ้จา้หน้าที1สบาย
ใจในการเปิดเผยและหารอืเกี1ยวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นในที1ทาํงาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี1ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที1เจ้าหน้าที1เปิดเผย เพื1อมิให้มี
ผูนํ้าไปใชใ้นทางที1ผดิ 



- ให้เจ้าหน้าที1มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการ
ผลประโยชน์ทบัซ้อน เพื1อให้รูส้กึเป็นเจ้าของและปฏิบตัิตามในเวลาเดยีวกนัก็ต้องสรา้งระบบโดยการ
พฒันาในเรื1องต่อไปนีG 

- มาตรฐานในการสง่เสรมิความซื1อตรงต่อหน้าที1โดยรวมไวใ้นขอ้กาํหนดทางจรยิธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี1ยงและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
- กลไกความพรอ้มรบัผดิทั Gงภายในและภายนอก 
- วธิกีารจดัการ (รวมถึงการลงโทษ) ที1ทําให้เจ้าหน้าที1ถือว่าเป็นความรบัผดิชอบของ

ตนเองที1จะตอ้งทาํตามกฎระเบยีบและมาตรฐาน 

4แนวทางการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน 
• กรอบการทาํงาน เป็นวธิกีารกวา้งๆไมจ่าํกดัอยูก่บัรายละเอยีดขอ้กฎหมายที1เกี1ยวขอ้ง

สามารถนําไปพฒันาเป็นรปูแบบการจดัการตามบรบิทขององคก์รและกฎหมายไดม้ ี๖ ขั Gนตอนสาํหรบัการ
พฒันาและการปฏบิตัติามนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

๑) ระบุวา่มผีลประโยชน์ทบัซอ้นแบบใดบา้งที1มกัเกดิขึGนในองคก์ร 
๒) พฒันานโยบายที1เหมาะสมรวมถงึกลยทุธก์ารจดัการและแกไ้ขปัญหา 
๓) ใหก้ารศกึษาแก่เจา้หน้าที1และผูบ้รหิารระดบัต่างๆรวมถงึเผยแพร่นโยบายการจดัการ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นใหท้ั 1วถงึในองคก์ร 
๔) ดาํเนินการเป็นแบบอยา่ง 
๕) สื1อสารให้ผู้มสี่วนได้เสยี ผู้รบับรกิาร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ

มุง่มั 1นในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๖) บงัคบัใชน้โยบายและทบทวนนโยบายสมํ1าเสมอ 

• รายละเอียดแต่ละขั @นตอน 

๑) การระบผุลประโยชน์ทบัซ้อน 
- ขั GนตอนแรกนีGคอื การระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มจุีดใดบา้งที1เสี1ยงต่อการเกดิ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นและผลประโยชน์ทบัซอ้นที1จะเกดิขึGนไดน้ั Gนมปีระเภทใดบา้ง 
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- เป้าหมายสาํคญัคอื องคก์รตอ้งรูว้า่อะไรคอืผลประโยชน์ทบัซอ้นที1เป็นไปได ้เพื1อป้องกนั

ไมใ่หเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้นที1เกดิขึGนจรงิและที1เหน็ 
- การมสี่วนร่วมของเจา้หน้าที1มสี่วนสําคญั เพราะจะทําใหร้ะบุจุดเสี1ยงไดค้รอบคลุมและ

ทาํใหเ้จา้หน้าที1รูส้กึเป็นเจา้ของและรว่มมอืกบันโยบาย 
- ตวัอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงนิ/เศรษฐกจิ (เช่นหนีG) 

ธุรกจิส่วนตวั/ครอบครวัความสมัพนัธ์ส่วนตวั (ครอบครวัชุมชนชาตพินัธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสมัพนัธ์กบั
องคก์รอื1น (เอน็จโีอสหภาพการคา้พรรคการเมอืงฯลฯ) การทาํงานเสรมิความเป็นอร/ิการแขง่ขนักบัคนอื1น/ 
กลุม่อื1น 

- ตวัอย่างของจุดเสี1ยงเช่นการปฏสิมัพนัธก์บัภาคเอกชนการทําสญัญาจดัซืGอจดัจา้งการ
ตรวจตราเพื1อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรอือุปกรณ์ในภาคธุรกจิการออกใบอนุญาตการ
ให้บริการที1อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรบัการลงโทษการให้เงนิ/สิ1งของ
สนับสนุนช่วยเหลอืผูเ้ดอืดรอ้น การตดัสนิขอ้พพิาท ฯลฯ ทั GงนีG รวมถงึงานที1สาธารณะหรอืสื1อมวลชนให้
ความสนใจเป็นพเิศษ 



- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนีGต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนดทางกฎหมายที1
เกี1ยวขอ้งประกอบดว้ย 

๒) พฒันากลยทุธแ์ละตอบสนองอย่างเหมาะสม 
- องค์ประกอบประการหนึ1งในการจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนกค็อื ความตระหนักของ

ผูบ้รหิารและเจา้หน้าที1เกี1ยวกบัวธิกีารจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อน รวมถงึความรบัผดิชอบของแต่ละคน
ดงันั Gนกฎเกณฑเ์กี1ยวกบัการจดัการตอ้งแยกใหช้ดัระหวา่งความรบัผดิชอบขององคก์รและความรบัผดิชอบ
ของสมาชกิในองคก์รและยงัตอ้งทาํใหผู้บ้รหิารและเจา้หน้าที1สามารถ 

- รูไ้ดว้่าเมื1อใดมผีลประโยชน์ทบัซ้อนเกดิขึGนและในแบบใด (แบบเกดิขึGนจรงิแบบที1เหน็
หรอืแบบเป็นไปได)้ 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซอ้นและบนัทกึกลยทุธต่์างๆที1ใชเ้พื1อการจดัการ 
- ตดิตามประสทิธภิาพของกลยทุธท์ี1ใช ้

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที:และหวัหน้างานระดบัสงู 
- เพื1อใหก้ารจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นมปีระสทิธภิาพ ตอ้งมกีารใหค้วามรูอ้ยา่งต่อเนื1อง

ตั Gงแต่เจา้หน้าที1ในองคก์ร เอกชนที1มาทาํสญัญา อาสาสมคัรหวัหน้างานระดบัสงู และกรรมการบรหิาร การ
ใหค้วามรูจ้ะเริ1มตั Gงแต่การปฐมนิเทศ และมอีย่างต่อเนื1องในระหว่างทํางาน เจา้หน้าที1ทุกคนควรสามารถ
เข้าถึงนโยบายและข้อมูลที1จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน ส่วนตัว
ผูบ้รหิารเองกต็อ้งรูว้ธิจีดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น 

- ขั Gนตอนแรกของการให้ความรู ้คอื สรา้งความเขา้ใจว่าอะไรคอืผลประโยชน์ทบัซ้อน
ผลประโยชน์ทบัซอ้นใดเกดิขึGนบ่อยในองคก์ร อะไรคอืจุดเสี1ยงที1ระบุในนโยบาย รวมถงึความแตกต่างของ
ความรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามนโยบายของผูม้ตีําแหน่งหน้าที1ต่างกนั ควรใหเ้อกสารบรรยายพรอ้ม
ตวัอยา่งที1ชดัเจนสาํหรบัการระบุและจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยเน้นตรงที1เป็นจุดเสี1ยงมากๆ เชน่ การ
ตดิต่อ การร่วมทํางานกบัภาคเอกชน การแลกเปลี1ยนบุคลากรกบัภาคเอกชน การแปรรปูการลดขั Gนตอน
และกระจายอาํนาจความสมัพนัธก์บัเอน็จโีอ และกจิกรรมทางการเมอืง เป็นตน้ 

- นอกจากการให้ความรูแ้ล้ว ความตื1นตวัและเอาใจใส่ของผูบ้รหิาร รวมถงึกลยุทธ์การ
จดัการที1มปีระสทิธภิาพจะมสีว่นอย่างสาํคญัในการช่วยใหเ้จา้หน้าที1ปฏบิตัติาม การสรา้งความตื1นตวัและ
ความเอาใจใสจ่ะชว่ยในการแสวงหาจุดเสี1ยงและพฒันาวธิกีารป้องกนัปัญหาที1จะเกดิขึGนต่อไป 
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๔) ดาํเนินการเป็นแบบอย่าง 
- การจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนที1มปีระสทิธภิาพ จําเป็นตอ้งอาศยัความทุ่มเทของผูท้ี1

อยู่ในตําแหน่งระดบับรหิาร ซึ1งต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแขง็ขนั
สนับสนุนใหเ้จา้หน้าที1เปิดเผยผลประโยชน์ทบัซ้อน และใหค้วามช่วยเหลอืแกไ้ข ผูบ้รหิารมคีวามสําคญั
เนื1องจากเจา้หน้าที1มกัจะคาํนึงถงึสิ1งที1ผูบ้รหิารใหค้วามสนใจ 

- ผูบ้รหิารตอ้ง (๑) พจิารณาว่ามขีอ้มลูเพยีงพอ ที1จะชีGว่าหน่วยงานมปัีญหาผลประโยชน์
ทบัซ้อนหรอืไม่ (๒) ชั 1งนํGาหนักประโยชน์ขององคก์ร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ
พจิารณาวา่อะไรคอืวธิทีี1ดทีี1สุดในการจดัการหรอืแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้น และ (๓) พจิารณาปัจจยัอื1นๆ 
รวมถงึระดบัและลกัษณะของตาํแหน่งหน้าที1ของเจา้หน้าที1ที1เกี1ยวขอ้ง รวมถงึลกัษณะของผลประโยชน์ทบั
ซอ้น 



๕) สื:อสารกบัผูมี้ส่วนได้เสีย 
- ประเดน็สาํคญัคอื ภาพลกัษณ์ขององคก์รในการรบัรูข้องผูม้สี่วนไดเ้สยี เนื1องจากไม่ว่า

จะสามารถจดัการกบัผลประโยชน์ทบัซ้อนได้ดเีพยีงใด ถ้าผู้มสี่วนได้เสยีรบัรูเ้ป็นตรงกนัขา้มผลเสยีที1
เกดิขึGนกเ็ลวรา้ยไมแ่พก้นั 

- การทํางานกบัองคก์รภายนอกไม่ว่าเป็นเอน็จโีอหรอืภาคธุรกจิ องคก์รตอ้งระบุจุดเสี1ยง
ของผลประโยชน์ทบัซอ้นก่อน และพฒันาวธิป้ีองกนั ไมว่า่เป็นเรื1องขอ้มลูภายใน หรอืโอกาสการใชอ้าํนาจ
หน้าที1เพื1อผลประโยชน์ และตอ้งแจง้แก่องคก์รภายนอกใหท้ราบนโยบายการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น
และผลที1ตามมาหากไม่ปฏบิตัติามนโยบาย เช่น ยกเลกิสญัญา หรอืดําเนินการตามกฎหมายบางองคก์ร
ภาครฐัจะอาศยัจรยิธรรมธุรกจิเพื1อสื1อสารเกี1ยวกบัหน้าที1และความพรอ้มรบัผดิที1ผูท้ําธุรกจิมกีบัหุน้ส่วน
และผูท้าํสญัญาดว้ย 

- นอกจากนีG ควรสื1อสารแบบสองทางกบัองค์กรภายนอก อาจใชว้ธิต่ีางๆ เช่นให้มสี่วน
รว่มในการระบุจุดเสี1ยงและรว่มกนัพฒันากลไกป้องกนัแกไ้ขปัญหา ขอรบัฟังความเหน็ต่อรา่งนโยบายการ
จดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น รว่มทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและแกไ้ขผลประโยชน์ทบัซอ้นวธิี
เหล่านีGจะทําใหไ้ดน้โยบายที1สอดคลอ้งความคาดหวงัสาธารณะและไดร้บัความร่วมมอืจากผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทั GงนีGในการรว่มกนัจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีนีG องคก์รภาครฐัตอ้งทาํใหก้ารตดัสนิใจทุก
ขั Gนตอนโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

๖) การบงัคบัใช้และทบทวนนโยบาย 
- ระบบจดัการผลประโยชน์ทบัซ้อนต้องได้รบัการทบทวนประสทิธภิาพสมํ1าเสมอ โดย

สอบถามขอ้มลูจากผูใ้ชร้ะบบ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื1นๆ เพื1อใหร้ะบบใชไ้ดจ้รงิ และตอบสนองต่อสภาพการ
ทาํงาน รวมถงึสภาพสงัคม เศรษฐกจิที1เปลี1ยนแปลง อกีทั Gงยงัสรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของและความรว่มมอื
นอกจากนีGยงัอาจเรยีนรูจ้ากองคก์รอื1นๆ การแสวงหาการเรยีนรูเ้ช่นนีGยงัเป็นการสื1อสารว่าองคก์รมคีวาม
มุ่งมั 1นในการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้นอกีดว้ย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี1ยงและมาตรการและผล
การทบทวนหรอืมกีารเปลี1ยนแปลงตอ้งสื1อสารใหแ้ก่เจา้หน้าที1ผูป้ฏบิตัใิหเ้ขา้ใจ และปรบัเปลี1ยนการทาํงาน
ใหส้อดคลอ้งกนั โดยอาจพฒันาระบบสนับสนุนเพื1อช่วยพฒันาทกัษะและการใหค้ําปรกึษาแก่เจา้หน้าที1
การเปิดเผยและรายงานขอ้สงสยัเกี1ยวกบัการประพฤตมิชิอบและการบรหิารที1บกพร่อง/อคตขิองภาครฐั 
เป็นรากฐานของความถกูตอ้งเป็นธรรม (integrity) และการยดึมั 1น ยนืหยดัทาํในสิ1งที1ถกูตอ้ง 
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การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

• ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์  

ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที1รายงานข้อมูลที1เป็นจริงเกี1ยวกับพฤติกรรมที1มิชอบที1ร้ายแรงของ
เจา้หน้าที1ภาครฐัที1กระทาํโดยมใิช่เพื1อผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงานขาดการสนบัสนุนผูเ้ปิดเผย
การกระทําผดิของเจา้หน้าที1 โดยแทนที1จะยกย่องชมเชยเจา้หน้าที1ที1เปิดเผยการประพฤตมิชิอบ คดโกง 



ทุจรติ หรอืพฤตกิรรมอาชญากรรมกลบัวพิากษ์วจิารณ์ทางลบ ทําใหสู้ญเสยีความก้าวหน้าในอาชพีและ
แมแ้ต่สญูเสยีงาน 

หลกั (core) ของการปกป้องคุม้ครองพยาน (whistlblowing) ใชห้ลกัแห่งความรบัผดิชอบ
และการแสดงออกซึ1งความพรอ้มรบัผดิใหแ้ก่สาธารณชน การเปิดเผยที1เหมาะสม คอื เมื1อเกดิการทาํผดิที1
รา้ยแรงหรอืเป็นปัญหาความเสี1ยงสาธารณะ การรายงานการกระทาํผดิภายในองคก์รหรอืภายนอกองคก์ร
ต่อสาธารณชนเป็นทางเลอืกที1ดทีี1สุด โดยเฉพาะเมื1อช่องทางภายในและกระบวนการบรหิารภายในใช้
ไมไ่ด ้ขาดประสทิธภิาพ 

• ทาํไมการเปิดเผยจึงทาํได้ยาก  

การศกึษาวจิยัพบวา่ แมจ้ะมกีารสนบัสนุนมชีอ่งทางวธิกีารผลกัดนัเจา้หน้าที1ของรฐัในการ
สบืเสาะ การคดโกงและการกระทําผดิ แต่มหีลายองคป์ระกอบที1ทําใหก้ารเปิดเผยการกระทําผดิเป็นเรื1อง
ยากสําหรบัเจ้าหน้าที1ปัญหาสําคญัคอื การขดัแย้งกนัระหว่างความเที1ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกบั
พนัธะสญัญาที1มต่ีอสว่นรวม และกบัความภกัดต่ีอเพื1อนหรอืองคก์รซึ1งเป็นวฒันธรรมขององคก์รภาครฐั 

การยดึมั 1นในสิ1งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที1ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที1เป็นหลกั
คุณธรรมในมาตรฐานทางจรยิธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกนัขา้มความจงรกัภกัดเีป็นสญัญา
ที1มต่ีอกลุ่มคนและสงัคมที1ให้ความสําคญัว่า บุคคลจะผดิสญัญาหรอืทรยศต่อเพื1อนไม่ได้ในยามจําเป็น
ปัจจยัสาํคญัอกีประการที1ทาํใหบุ้คคลไมก่ลา้รายงานการกระทาํผดิคอื ขอ้มลูที1เปิดเผยและผูเ้ปิดเผยจะตอ้ง
เป็นขอ้มูลที1เป็นความลบัได้รบัการปกป้อง แต่ในทางปฏบิตัผิูเ้ปิดเผยขอ้มูลการกระทําผดิมกัได้รบัการ
ปฏบิตัใินทางตรงกนัขา้มการตดัสนิใจที1จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื1องพืGนฐานงา่ยๆ หลกัคอืจะตอ้งปฏบิตัอิยา่ง
โปรง่ใส มกีารเปิดเผยการกระทาํผดิพรอ้มทั Gงการปกป้องขอ้มลูที1รายงานใหเ้กดิความเชื1อมั 1นและไวว้างใจ
ได ้

• การส่งสาสน์ขององคก์ร  
องคก์รจะตอ้งขบัเคลื1อน/ผลกัดนัใหเ้จา้หน้าที1ของรฐัเปิดเผยพฤตกิรรมที1ผดิจรยิธรรมและ

คดโกงว่า เป็นสิ1งที1ภาครฐัต้องการและขอ้มูลของผูเ้ปิดเผยจะต้องไดร้บัความเชื1อมั 1นว่าถูกปกปิด ต้องมี
คาํแนะนําแก่เจา้หน้าที1วา่จะบรหิารขา่วสารขอ้มลูอยา่งไร และจะจดัการอยา่งไร เมื1อเผชญิกบักรณีเกี1ยวกบั
จรยิธรรมที1มแีนวโน้มจะทาํใหเ้กดิการกระทาํผดิ 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย  
รากฐานของการเปิดเผยการกระทําผดิมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจรยิธรรม

รวมทั Gงนโยบายขององคก์ร ในมาตรฐานทางจรยิธรรมจะกําหนดพฤตกิรรมที1เป็นมาตรฐานและขอ้แนะนํา
พฤตกิรรมที1ยอมรบัใหป้ฏบิตัแิละไม่ยอมรบัใหป้ฏบิตั ิรวมทั Gงตอ้งมกีารรายงานการกระทาํที1เบี1ยงเบนจาก
มาตรฐานดว้ย 

การเปิดเผยการกระทําผดิเพื1อป้องกนัการละเมดิหลกัคุณธรรม ต้องมกีลไกการรายงาน
และการตรวจสอบที1เป็นอสิระ การเปิดเผยการกระทาํผดิภายใตก้ฎหมายต่างๆ นั Gนตอ้งอธบิายไดด้ว้ยวา่จะ
มกีารดาํเนินการอยา่งไร และองคก์รตอ้งแน่ใจวา่การเปิดเผยจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองพยานอยา่งเตม็ที1 
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• องคก์รควรจะทาํอย่างไร  



วิธีที1ดีที1สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที1ชดัเจนเกี1ยวกับการเปิดเผยการกระทําผิดจดั
ช่องทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุม้ครองผูเ้ปิดเผยการกระทําผดิ รวมทั Gงคนอื1นๆที1จะได้รบั
ผลกระทบ 

วตัถุประสงคข์องการปกป้องผูเ้ปิดเผยการกระทาํผดิและการคุม้ครองพยานคอื 
- สนบัสนุนใหบุ้คคลเปิดเผยการกระทาํผดิ 
- เพื1อใหแ้น่ใจวา่การเปิดเผยจะไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 
- เพื1อใหแ้น่ใจวา่จะตอ้งมกีารปกป้องคุม้ครองพยานที1เหมาะสมในทุกกรณ ี

ปกติการรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการ
ทางการบรหิารซึ1งเป็นชอ่งทางปกต ิโดยสามารถรายงานใหก้บักลุม่บุคคลต่างๆ เชน่ หวัหน้า ผูอ้าํนวยการ
เจ้าหน้าที1ผูร้บัผดิชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจรยิธรรม) ผูบ้รหิารระดบัสูง คณะกรรมการจรยิธรรมหรอื
องค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั Gน ข้อมูลที1เปิดเผย ควร
ประกอบดว้ย 

- การประพฤตมิชิอบในหน้าที1ของเจา้หน้าที1 
- การบรหิารที1เป็นอคต ิหรอื (ลม้เหลว) 
- การละเวน้ ละเลย เพกิเฉย เลนิเล่อ หรอืการบรกิารที1ไมเ่หมาะสม ทาํใหส้ญูเสยีเงนิของ

แผน่ดนิ 
- การกระทาํที1เป็นเหตุใหเ้ป็นอนัตรายต่ออนามยัสาธารณะ ความปลอดภยั หรอือนัตราย

ต่อสิ1งแวดลอ้ม 
สว่นกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการรอ้งทุกขห์รอืรอ้งเรยีน เชน่ ในกรณีการ

ขูคุ่กคามหรอืการดหูมิ1นเหยยีดหยามกนัในที1ทาํงาน องคก์รควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใชอ้ยา่งชดัเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คอื บุคคลจะทราบว่าเมื1อมคีวามจําเป็นตอ้งรายงาน/เปิดเผย
จะต้องทําอย่างไร เพื1อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทําผดิในกรอบของหน่วยงานในทางปฏบิตั ิตวัอย่างเช่น ทุกคนจะตอ้ง
รบัรูโ้ดยทนัท ี(อยา่งเป็นสญัชาตญิาณ) วา่เมื1อเกดิขอ้สงสยัวา่เกดิการคดโกง ประพฤตผิดิ ควรตอ้งรายงาน
ทนัทต่ีอหวัหน้าผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมาย และผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืคณะกรรมการจรยิธรรม
ขององคก์ร 

การเปิดเผยการกระทําผดิเป็นสิ1งสําคญั และผูร้บัรายงานควรให้คําแนะนําผูเ้ปิดเผยถงึ
การตรวจสอบและสิ1งที1หน่วยงานจะสนบัสนุนและคุม้ครอง 

เจา้หน้าที1ของรฐัสามารถเปิดเผยการกระทาํผดิใน ๔ กลุม่คอื 
๑) การประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที1ตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบรกิารที1ผดิพลาดโดยกระทบกบัผลประโยชน์ของผูอ้ื1น 
๓) การละเวน้การปฏบิตัหิน้าที1หรอืบรหิารโดยมชิอบโดยเจา้หน้าที1ของรฐั องคก์รของรฐั 

หรอื 
ผูร้บัจา้งจากรฐัเป็นผลใหง้บประมาณถกูใชส้ญูเปลา่ 

๔) การกระทําของบุคคลเป็นผลใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภยักบัสาธารณะ
หรอื 

กระทบต่อสิ1งแวดลอ้ม 



การเปิดเผยการกระทําผดิบางประเภทอาจจะไม่ไดร้บัการคุม้ครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
สื1อมวลชนการเปิดเผยที1ก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรฐับาลการ เปิดเผยนโยบายของ
หน่วยงานหรอืการเปิดเผยเพื1อหลกีเลี1ยงการถกูลงโทษทางวนิยั 
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นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะตอ้งครอบคลุม : 

- เนืGอหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะทาํไดท้ี1ไหน เมื1อไร และอยา่งไร 
- ใครบา้งที1จะเป็นผูเ้ปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื1องมอืทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนบัสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบรหิารและความรบัผดิชอบ 

• การให้ความสาํคญักบัการรายงานและวิธีการรายงานที:ยืดหยุ่น 

มาตรฐานทางจรยิธรรมต้องกําหนดใหเ้จา้หน้าที1ทุกคนเปิดเผยขอ้สงสยัเกี1ยวกบัการคด
โกงหรอืการให้บรกิารที1ไม่เป็นธรรมการจดัการเกี1ยวกบัการรายงานควรยดืหยุ่น เช่น การรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หน้าที1ผูร้บัผดิชอบ หรอืคณะกรรมการจรยิธรรม ที1สามารถไปพบปะหรอืรายงานได้
นอกสถานที1 หรอืรายงานต่อองคก์รอสิระ เชน่ ปปช. ปปท. ผูต้รวจการแผน่ดนิ 

• การผลกัดนัให้เป็นรปูธรรมในทางปฏิบติั 

หน่วยงานต้องรบัผดิชอบในทางปฏบิตัใิห้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รบัการ
คุ้มครองอย่างเชื1อมั 1นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลบั ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/
กระบวนการในการให้คําแนะนําต่อผู้บรหิารให้ตระหนักในความสําคญั สนับสนุนและปกป้องคุ้มครอง
พยาน และควรมกีารอบรมพเิศษแก่หวัหน้าและผูบ้งัคบับญัชา 

• เบื@องหลงัความสาํเรจ็ 

ประสทิธภิาพในการเปิดเผยการกระทําผดิที1ดทีี1สุดคอื วฒันธรรมการยดึถอืความถูกตอ้ง
ขององค์กร องค์กรที1มพีฤติกรรมจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ รวมทั Gงให้ความสําคญักบัการป้องกนั
ปราบปรามการประพฤตมิชิอบที1ชดัเจน จะทาํใหเ้กดิบรรยากาศจรยิธรรมเชงิบวก วฒันธรรมเกดิจากการ
เสรมิสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นําต่อความสําคญัในการ
เปิดเผยการกระทาํผดิของเจา้หน้าที1 และผลกัดนัการเปิดเผยอยา่งแขง็แกรง่ 
 การปกป้องสทิธขิองบุคคลใดๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบัการเปิดเผยเป็นเรื1องที1สาํคญัมากหน่วยงาน
จะตอ้งพสิจูน์ใหไ้ดว้า่จะใหก้ารดแูลอยา่งเหมาะสม มกีารบรหิารกระบวนการอยา่งเทา่เทยีมซึ1งจะทาํให้
เจา้หน้าที1เกดิความเชื1อมั 1นและพฒันาความรบัผดิชอบในการรายงาน 

• ดชันีวดัความสาํเรจ็ พจิารณาไดจ้าก 

- มเีจา้หน้าที1ผูร้บัผดิชอบโดยตรงหรอืมเีครอืขา่ยสนบัสนุน 
- มโีปรแกรมเฉพาะสาํหรบัการสนบัสนุนภายในองคก์รและการปกป้องคุม้ครอง 
- ใหก้ารฝึกอบรมการตรวจสอบสบืสวนแก่เจา้หน้าที1ผูร้บัผดิชอบ 



- การใหค้าํปรกึษาแนะนําหรอืการสนบัสนุนทางจติใจแก่ผูเ้ปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
- มเีครอืขา่ยสนบัสนุนอยา่งไมเ่ป็นทางการผา่นการพบปะ สนทนากบัผูเ้ปิดเผยคนอื1นๆ 

และหวัหน้าสายงาน 
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• บทบาทสาํคญัของการบริหาร 

ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public 
Information Disclose : PID) ช่วยใหเ้กดิความตระหนักรูข้ององคก์ร และใหเ้หน็ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการ
รายงานของผูเ้ปิดเผย ผูอ้ํานวยการจะเป็นผูไ้ดร้บัขอ้มลูและจดัการกบัการรอ้งเรยีนที1เกี1ยวขอ้งกบัผลการ
ตรวจสอบ และรบัผดิชอบโดยตรงต่อผลที1จะเกดิต่อทมีงาน บทบาทสาํคญัที1สุดที1ไดจ้ากการวจิยั คอืการ
ปรบัเปลี1ยนทศันคตขิองขา้ราชการต่อการรายงาน 

สมัพนัธภาพระหว่างเจ้าหน้าที1 หลงัจากรายงานการกระทําผดิและภาวะผู้นําเป็นเรื1อง
สําคญัมากในการสร้างบรรยากาศในที1ทํางาน ผู้บรหิารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของ
ขา้ราชการและผลที1เกดิขึGนจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที1ต้องไม่คุกคามหรอืทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
กลายเป็นเหยื1อ เจา้หน้าที1ตอ้งปกป้องและรกัษาความเชื1อมั 1นใหแ้ก่บุคคลที1เปิดเผย หรอืผูต้อ้งสงสยัในการ
เปิดเผย ใหค้วามเชื1อมั 1นวา่ขอ้มลูที1ไดจ้ะเป็นความลบัซึ1งเป็นปัจจยัที1สาํคญัต่อการลดแรงต่อตา้น หากสิ1งที1
เปิดเผยรั 1วไหลออกไปเป็นสิ1งสาํคญัที1ตอ้งจดัการโดยเรว็ เพื1อลดปฏกิริยิาทางลบและป้องกนัผูต่้อตา้นเทา่ที1
จะทาํได ้

บทบาทอื1นๆ คอื 
- ลดความเครยีดของผูเ้ปิดเผยและสนบัสนุนในทางที1เหมาะสมแก่ผูเ้ปิดเผย 
- ปรบักลยทุธก์ารบรหิารความเสี1ยงเพื1อจดัการกบัสิ1งที1จะเกดิจากการเปิดเผย 
- พฒันาโครงสรา้งผูนํ้าแก่ลกูน้องที1ทาํงาน ขณะมกีารตรวจสอบ 
- ทาํงานอยา่งใกลช้ดิรว่มกบัเจา้หน้าที1ที1รบัผดิชอบหรอืกลุ่มงานคุม้ครองจรยิธรรมเพื1อให้

แน่ใจวา่ไดร้บัการสนบัสนุนและป้องกนัพยานที1ด ี
- ปกป้องขอ้มลูที1เกี1ยวขอ้งกบัการเปิดเผยที1เป็นหลกัฐาน 
- ใหเ้วลาและขอ้มลูที1ยอ้นกลบัต่อทุกฝ่ายที1เกี1ยวขอ้ง 
ผู้บรหิารจะต้องสามารถจดัการกับบุคคลที1ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที1โดยให้

คําปรกึษาแนะนําลูกน้องไม่ใหท้ําผดิและตื1นตวัต่อการรบัรูต่้อการกระทําผดิ การคดโกงและทุจรติที1อาจ
เกดิขึGน และตรวจสอบขอ้มลูอยา่งระมดัระวงั ตอ้งแสดงบทบาทอยา่งยตุธิรรม เป็นกลาง ไมเ่ขา้ไปมสีว่นได้
สว่นเสยีและตรงไปตรงมาไมว่า่จะยากเพยีงไร 

ผูบ้รหิารตอ้งทาํใหผู้เ้ปิดเผยมั 1นใจตั Gงแต่แรกในขณะรายงานวา่จะไดร้บัการปฏบิตัอิยา่ง 
เป็นความลบั เชื1อมั 1นในกระบวนการเปิดเผยและผลที1เกิดจากการเปิดเผยขอ้มูลที1ได้รบัจากผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นเอกสารที1สมบูรณ์ หากมกีารรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอยีดเป็นเอกสารผู้บรหิาร
จะตอ้งระงบัไมใ่หก้ารกระทาํใดๆ ของตนเขา้ไปกา้วก่าย มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบ หรอืทาํใหผู้อ้ื1นรบัรูไ้ด้
วา่ทาํเพื1อประโยชน์สว่นตนหรอืทาํใหร้บัรูไ้ดว้า่ มอีทิธพิลต่อการตรวจสอบ 

• การพฒันาการตระหนักรู้และทกัษะการสนับสนุน 



จดัโปรแกรมการพฒันาข้าราชการ เพื1อให้ตระหนักในความสําคญัและผลกัดนัให้เกิด
ทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึGนเมื1อ
ขา้ราชการเปิดเผยการกระทาํผดิ จดัใหม้กีารฝึกอบรม/พฒันา การตดัสนิใจเชงิจรยิธรรม (ethical decision 
making) แก่ขา้ราชการ หรอืเมื1อขา้ราชการไดเ้ลื1อนตําแหน่งเป็นหวัหน้า/ผูบ้รหิาร รวมทั Gงต้องไดร้บัการ
ฝึกอบรมทกัษะเฉพาะในการรบัขอ้รอ้งเรยีน การรายงานการเปิดเผย และจดัการกบัการเปิดเผยขอ้มูล
รวมทั Gงทกัษะในการสนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองพยาน 
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• เป้าหมายเพื:อการบริหารจดัการที:ดี (Best- practice target) 

- หน่วยงานควรสรา้งกลไกในการสนบัสนุนและปกป้องคุม้ครองผูเ้ปิดเผยขอ้มลูมนีโยบาย
และกระบวนการเพื1อลดกฎเกณฑ์ที1มากเกินไป และส่งเสรมิให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสยั
เกี1ยวกบัการบรหิารที1ไมเ่ป็นธรรมหรอืการคดโกงและการทุจรติ 

- จดักลไกสนับสนุน (robust support) เพื1อลดการรายงานและการรบัรู้ที1ผิดพลาดให้
คาํปรกึษาการเปิดเผยพฤตกิรรมการกระทาํผดิที1เหมาะสม และปกป้องการต่อตา้นที1จะมต่ีอผูเ้ปิดเผย 

- โครงสรา้งการรายงาน หรอืเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกบัโครงสรา้ง
ธรรมชาตแิละขนาดขององคก์ร 

- นโยบาย โครงสรา้งและกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูสาธารณะ ตอ้งไดร้บัทราบโดยทั 1วกนั 
- มหีลกัสูตรการฝึกอบรมเพื1อใหแ้น่ใจว่าการเปิดเผยขอ้มูลสาธารณะจะไดร้บัการปฏบิตัิ

อย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั 1วไป เพื1อให้ปฏิบัติหน้าที1เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

บทที* ๓ 

การให้ - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 

การให้ - การรบัของขวญัและผลประโยชน์ 

หลกัการและแนวคดินีGสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให ้
การรบัของขวญัและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรอืนและเจ้าหน้าที1ภาครฐั ในประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรอืน ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขา้ราชการพลเรอืนพ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ
เรื1องหลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื1นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที1ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ์ 

เนื1องจากความเชื1อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที1ภาครฐัว่า จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที: โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั 
ปราศจากผลประโยชน์สว่นบุคคล หากขา้ราชการและเจา้หน้าที1ภาครฐัคนใดรบัของขวญัและผลประโยชน์
ที1ทําให้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและการกระทําหน้าที1ถอืว่าเป็นการประพฤตมิชิอบ ย่อมทําลายความ
เชื1อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที1องค์กรภาครฐัยึดถือในการบรหิาร
ราชการรวมทั Gงกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธปิไตย 

• อะไรคือของขวญัและประโยชน์อื:นใดที:ใช้ในความหมายนี@  

4ของขวญัและประโยชน์อื1นใด หมายถงึ สิ1งใดๆ หรอืบรกิารใดๆ (เงนิ ทรพัยส์นิ สิ1งของ
บรกิารหรอือื1นๆที1มมีูลค่า) ที1ขา้ราชการและเจา้หน้าที1ภาครฐัใหแ้ละหรอืไดร้บัที1นอกเหนือจากเงนิเดอืน 
รายไดแ้ละผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกต ิ

4ของขวญัและผลประโยชน์อื1นใดสามารถตคีา่ตรีาคาเป็นเงนิ หรอือาจไมส่ามารถตคีา่ตี
ราคาได ้

4ของขวญัที1สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความ
บนัเทงิการตอ้นรบัใหท้ี1พกัการเดนิทางอุปกรณ์เครื1องใชเ้ช่นตวัอย่างสนิคา้บตัรของขวญัเครื1องใชส้่วนตวั
บตัรกาํนลับตัรลดราคาสนิคา้หรอืบรกิารและเงนิเป็นตน้ 

4ของขวญัและประโยชน์อื1นใดที1คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถงึสิ1งใดๆหรอืบรกิารใดๆที1ไม่สามารถคดิเป็นราคาที1จะซืGอขายไดอ้าทเิช่นการใหบ้รกิารสว่นตวัการ
ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรอืการสญัญาว่าจะให้หรอืการสญัญาว่าจะได้รบั
ประโยชน์มากกวา่คนอื1นๆ 

รายละเอยีดต่อจากนีGเป็นขอ้เสนอแนะในการพจิารณาเกี1ยวกบัการให้-รบัของขวญัและ
หรอื 



ผลประโยชน์อื1นใดในทางปฏบิตั ิ

• เราจะจดัการอย่างไร 

การจะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ม ี๓ คําถาม ที1ใช้ในการตดัสนิใจว่าจะรบั
หรอืไมร่บัของขวญัและหรอืผลประโยชน์คอื 

๑) เราควรรบัหรอืไม ่
๒) เราควรรายงานการรบัหรอืไม ่
๓) เราสามารถเกบ็ไวเ้ป็นของตนเองไดห้รอืไม ่
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๑. เราควรรบัหรือไม่ 

ตามหลกัการทางจรยิธรรมแมว้า่เราจะไมค่วรรบั แต่มหีลายโอกาสที1เราไมส่ามารถปฏเิสธ
ไดห้รอืเป็นการรบัในโอกาสที1เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมหรอืใหก้นัตามมารยาทที1
ปฏบิตักินัในสงัคม อยา่งไรกต็ามมหีลายโอกาสที1ไมเ่ป็นการเหมาะสมอยา่งยิ1งที1จะรบั 

๑) ถา้เป็นการใหเ้งนิ ทา่นจะตอ้งปฏเิสธ ไมว่า่จะเป็นโอกาสใดๆ การรบัเงนิสดหรอืสิ1งใดๆ
ที1สามารถเปลี1ยนกลบัมาเป็นเงนิ เช่น ลอ็ตเตอรี1 หุน้ พนัธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมและอาจ
เขา้ขา่ยการรบัสนิบน 

4การถกูเสนอสิ1งใดๆนอกเหนือจากเงนินั Gนสิ1งที1ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจคอื 
- ทําไมเขาจงึเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณการเสนอให้มผีลต่อการตดัสนิใจในการ

ปฏบิตัตินหรอืไม ่
- ความประทบัใจของท่านต่อของขวญัและหรอืผลประโยชน์ที1จะส่งผลต่อการทํางานใน

อนาคต 
4ถา้ท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี1ยง อ่อนไหว หรอือยู่ในขา่ยที1ตอ้งไดร้บัความไวว้างใจเป็น

พเิศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจดัซืGอจดัจา้ง การออกใบอนุญาตหรอื
การอนุมตั/ิอนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏบิตัติามนโยบายและหลกัจรยิธรรมเรื1องนีG มากกว่าบุคคล
กลุม่อื1น 

๒) การรบัก่อใหเ้กดิการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวมหรอืไม ่หากการ 
รบัก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แลว้ผลประโยชน์ส่วน
ตน 
ที1ไดร้บักลายเป็นมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัหิน้าที1ราชการ หรอืก่อใหเ้กดิขอ้สงสยัต่อสาธารณชนวา่เป็นการ 
ประพฤตโิดยมชิอบ 
 
 
 
 
 
 

การขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการประพฤตมิิ
ชอบ และการทุจรติคอรร์ปัชั 1น ในแต่ละสว่นราชการควรกําหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชน์

ไมว่า่ของขวญัและหรอืผลประโยชน์นั 8นจะมคีา่

เพยีง 

เลก็น้อยกไ็มค่วรรบั  เพราะก่อใหเ้กดิความรูส้กึ

ผกูพนัหรอืพนัธะกบัผูใ้ห ้ และอาจก่อใหเ้กดิความ

เสืJอมศรทัธาต่อประชาชน 



ของตนเอง โดยส่วนราชการที1อยู่ในกลุ่มปฏบิตัหิน้าที1ที1เสี1ยงต่อการประพฤตมิชิอบ ควรกําหนดนโยบาย
ดา้นนีGอยา่งเครง่ครดัมากกวา่หน่วยงานอื1นๆ 

หลกัการการปฏิบตัิงานในภาครฐัอยู่บนพืGนฐานที1ว่า “การกระทําและการตดัสนิใจใดๆ
จะต้องกระทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ 
ของสงัคมไทยโดยรวม” 

ดงันั Gน องคก์รหรอืบุคคลใดๆ ไม่ควรใชข้องขวญัหรอืผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ใหก้บัองค์กรของตนหรอืตนเอง เหนือองค์กรหรอืบุคคลอื1น ทําใหเ้กดิความสั 1นคลอนความ
เชื1อถอืไวว้างใจที1ประชาสงัคมมต่ีอภาครฐั และทาํใหเ้กดิความไมเ่ป็นธรรมในสงัคมประการสาํคญั สมาชกิ
ทั Gงหมดในสงัคมตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ขา้ราชการและเจา้หน้าที1
ภาครฐัมพีนัธะผกูพนัที1จะตอ้งปฏบิตังิานอย่างเป็นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความ
โปร่งใส ความพร้อมรบัผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที1ถูกต้อง เที1ยงธรรม ตลอดเวลาที1มีอาชีพรบั
ขา้ราชการ 

 
-18- 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ 

การรายงานการรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ตดัสนิจากหลกัการต่อไปนีG 

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พจิารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที1เกี1ยวขอ้ง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิรวมทั Gงนโยบายของหน่วยงาน เช่น การหา้มรบั
ของขวญัหรอืประโยชน์จากคู่สญัญา/องคก์รหรอืบุคคลที1กําลงัจะมาทาํการคา้ การสญัญาว่าจะให ้- รบักบั
องคก์รหรอืบุคคลที1จะขอทาํใบอนุญาตหรอืรบัการตรวจสอบดา้นต่างๆ ฯลฯ 

หน่วยงานควรกําหนดนโยบายดา้นนีGใหเ้คร่งครดัและมกีระบวนการที1ช่วยใหข้า้ราชการ
และเจ้าหน้าที1ภาครฐัสามารถจดัการเรื1องนีGได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรบัของขวญัและหรอื
ผลประโยชน์ใดๆตอ้งมกีารลงทะเบยีนรบัอยา่งเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที1ของท่านในองคก์ร : ถ้าขา้ราชการนั Gนๆ ทํางานในขอบข่ายที1อ่อนไหว
และตอ้งการความเชื1อถอืไวว้างใจเป็นพเิศษ และหรอืกลุ่มที1เกี1ยวกบัการไดป้ระโยชน์หรอืเสยีประโยชน์ทั Gง
จากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจดัซืGอจดัจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึด
ใบอนุญาตฯลฯ ควรใหแ้น่ใจที1สดุวา่ตวัทา่นและองคก์รมคีวามเที1ยงธรรมและจะไมถ่กูตั Gงขอ้สงสยั แมว้า่ 

หน่วยงานของท่านมไิด้กําหนดนโยบายเกี1ยวกบัการหา้มรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์
ใดๆ และมไิด้กําหนดให้รายงานการรบัของขวญัและผลประโยชน์ ท่านควรดํารงความถูกต้องด้วยการ
รายงานหรอืปฏเิสธที1จะรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์นั Gนๆ 

หลกัการการกําหนดว่าของขวญัและผลประโยชน์อื1นใดควรต้องรายงานหรอืไม่ ควร
จะต้องใหอ้งค์กรเกบ็รกัษาไวห้รอืไม่ หรอืควรตกเป็นของขา้ราชการ ใหเ้ทยีบกบัค่าตามราคาตลาดโดย
ตอ้งมคีา่น้อยกวา่๓,๐๐๐ บาท ทั GงนีG ใหป้ฏบิตัติามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตเิรื1องหลกัเกณฑ์การรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื1นใดโดยธรรมจรรยาของเจา้หน้าที1ของรฐั พ.ศ. 
๒๕๔๓  

 แนวพิจารณาในการปฏิบติั 



4ของขวญัทั Gงหมดที1มคี่าทางวฒันธรรมหรอืประวตัศิาสตร ์เช่น งานศลิปะพระพุทธรปู
เครื1องประดบัโบราณ ฯลฯ แมจ้ะมขีนาดเลก็หรอืเป็นเรื1องเลก็น้อย ของขวญันั Gนๆ ย่อมเป็นทรพัยส์นิของ
องคก์รไมว่า่จะมคีา่ราคาเทา่ใด 

4ของขวญัหรอืผลประโยชน์ที1ไดร้บัเมื1อเทยีบกบัราคาตลาด มคีา่น้อยกวา่ ๓,๐๐๐ บาท 
ไมต่อ้งรายงานและอาจเกบ็เป็นของตนเองได ้

4ของขวญัหรอืผลประโยชน์ใดๆเมื1อเทยีบกบัราคาตลาดมคี่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบยีนไว ้

4ถา้ของขวญัหรอืผลประโยชน์ที1มคีา่ทางการตลาดระหวา่ง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าที1มคีวามจําเป็นต้องรบัให้องค์กรโดยหวัหน้าส่วนราชการตดัสนิว่า สมควรให้ข้าราชการหรอื
เจา้หน้าที1ของรฐัคนนั Gนๆรบัทรพัยส์นิดงักลา่วหรอืไม ่

4ถา้ของขวญัหรอืผลประโยชน์ที1มคี่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ใหส้่งมอบ
เป็นทรพัย์สนิขององค์กร เพื1อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรอืตามความเหมาะสม องค์กรอาจพจิารณา
อนุญาตให้ขา้ราชการหรอืเจ้าหน้าที1ของรฐัผู้นั Gนเก็บรกัษาของไวเ้ป็นกรณีไป เช่น ของขวญัในการยา้ย
หน่วยงานในขณะดํารงตําแหน่งเดมิ ของขวญัในโอกาสเกษยีณอายุราชการหรอืลาออกจากงานของขวญั
หรอืผลประโยชน์ที1เพื1อนรว่มงานใหเ้มื1อเจบ็ป่วยฯลฯ 
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4ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวญัและหรอืผลประโยชน์ที1ไดร้บัจากผูใ้หค้น

เดยีวกนักลุม่เดยีวกนัหรอืผูใ้หม้คีวามสมัพนัธก์นัหลายๆครั Gง เมื1อรวมกนัทั Gงปีมคีา่มากกวา่ ๓,๐๐๐ บาท 
ตอ้งรายงานของขวญัหรอืผลประโยชน์แต่ละอยา่งที1ไดร้บั 

4ถา้ในปีงบประมาณใดๆไดข้องขวญัและหรอืผลประโยชน์จากผูร้บับรกิาร แมจ้ะต่างคน
ต่างกลุม่เพื1อเป็นการขอบคณุในการใหบ้รกิารที1ด ีแต่เมื1อรวมกนัแลว้มคีา่มากกวา่สามพนับาทตอ้งรายงาน
ของขวญัหรอืผลประโยชน์แต่ละอยา่งนั Gน 

4ของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ที1ได้รบัเพื1อเป็นการขอบคุณจากผู้รบับรกิาร
(ประชาชนองคก์รเอกชน) ที1ไดอ้ย่างสมํ1าเสมอบ่อยครั Gงอาจทําใหเ้กดิขอ้สงสยัจากประชาชนว่ามอีทิธพิล
บดิเบอืนก่อใหเ้กดิอคตใินการใหบ้รกิารของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที1ภาครฐั หรอือาจก่อใหเ้กดิความรูส้กึ
ชอบและคาดหวงัวา่จะไดร้บัของขวญัและหรอืผลประโยชน์เมื1อมผีูม้ารบับรกิารควรปฏเิสธการรบั 

4เงนิสดหรอืสิ1งใดๆ ที1สามารถเปลี1ยนเป็นเงนิได ้ตวัอย่างเช่น หุน้ พนัธบตัร ลอ็ตเตอรี1 
ตอ้งปฏเิสธไมร่บัไมว่า่จะอยูใ่นสถานการณ์ใดๆ  

๓. เราจะเกบ็รกัษาไว้เองได้หรือไม่ 

๑) ปกตสิามารถเกบ็รกัษาไวเ้องหากมคีา่ไมเ่กนิ ๓,๐๐๐ บาท 
๒) หากมรีาคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการตอ้งพจิารณา

ตดัสนิวา่ขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที1ภาครฐันั Gนๆจะเกบ็ไวเ้องไดห้รอืไม ่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรพัย์สนิของส่วนราชการและส่วน

ราชการพจิารณาตดัสนิวา่จะใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

๔. การฝ่าฝืนกฎนี@มีโทษอย่างไร 



การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นั Gน และพร้อมฝ่าฝืนการ
ปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตือน ตดัเงนิเดือน จนกระทั 1งถึงไล่ออก ขึGนกบัความ
รา้ยแรงของการฝ่าฝืน 

นอกจากนั Gนหากการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นั Gนๆ เข้าข่ายการรบัสนิบน ฉ้อฉล
ทุจรติ และสามารถพสิจูน์ไดว้า่ ขา้ราชการและหรอืเจา้หน้าที1ภาครฐันั Gนๆรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์ซึ1งมี
ผลต่อความเป็นธรรมก่อใหเ้กดิผลประโยชน์แก่ผูใ้หโ้ดยมชิอบ หากถกูตดัสนิวา่ผดิจรงิผูม้สีว่นเกี1ยวขอ้งทุก
คนอาจมสีว่นรว่มในการรบัโทษทางอาญาดว้ย 

• การรบัของขวญัและผลประโยชน์: กญุแจแห่งความเสี:ยง 

การรบัของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุใหส้าธารณชนรบัรูว้า่มกีารปฏบิตัอิยา่งมี
อคตมิอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจในการปฏบิตัหิน้าที1ราชการ ก่อใหเ้กดิการทําลายความเชื1อถอืศรทัธาของ
ประชาชนต่อภาครฐัและต่อขา้ราชการ 

กญุแจแห่งความเสี:ยง ๒ ประการที:สาํคญัคือ 

๑. ความพยายามที1จะหลบเลี1ยงกฎเกณฑ์ โดยตคี่าราคาของขวญัและหรอืผลประโยชน์
น้อยกวา่ความเป็นจรงิ การตคีา่ราคาตํ1ากวา่ความเป็นจรงินั Gน บุคคลอาจจงูใจตนเองหรอืจงูใจผูอ้ื1นใหค้ดิว่า
ของขวญัและหรอืผลประโยชน์นั Gนๆมคี่าตํ1ากว่าที1เป็นจรงิ เพื1อหลกีเลี1ยงการรายงาน การกระทําดงักล่าว
นบัวา่เป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ1งเขา้ขา่ยฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรม 

๒. การเพกิเฉยมองขา้มความผดิและละเลยต่อผลที1เกดิขึGน 
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4การรบัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ อาจทําให้ติดเป็นนิสยัอย่างรวดเรว็และ

ก่อใหเ้กดิความคาดหวงัเสมอวา่จะไดร้บัของขวญัและหรอืผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏบิตัหิน้าที1ราชการทาํ
ให้เกิดความรู้สึกชอบหรอือยากปฏิบัติต่อผู้รบับรกิาร หรอืผู้รบังาน-รบัจ้าง-รบัเหมาฯลฯ ที1เป็นผู้ให้
ของขวญัและหรอืผลประโยชน์โดยอทิธพิลของความชอบหรอืประโยชน์ตอบแทนที1ไดร้บัทาํใหม้กีารปฏบิตัิ
ตอบแทนเกนิกวา่มาตรฐานที1กาํหนด 

ในสถานการณ์เช่นนีG ผูร้บัจา้ง ผูร้บัเหมา และหรอืผูร้บัจดัซืGออาจรบัรูผ้ดิพลาดและเขา้ใจ
วา่การรบัจา้งต่างๆไมต่อ้งทาํในระดบัมาตรฐานหรอืลดคณุคา่การบรกิาร 

นอกจากนั Gนหากเกดิการปฏบิตัเิป็นวฒันธรรมการทํางานขององคก์รขา้ราชการและหรอื
เจ้าหน้าที1ของรฐัจะมพีฤติกรรมเคยชนิกบั “การรบัรางวลั” จากการปฏิบตัิหน้าที1และละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าที1โดยความรบัผดิชอบซึ1งจดัไดว้า่เป็นการรบัสนิบน 

4การแสวงหาเหตุผลเพื1อบิดเบือนความจรงิ มีแนวโน้มที1เป็นไปได้มากที1เราจะรบั
ของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ1งที1ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ถอืไดว้า่เป็นความผดิแต่ผูร้บัมกัจะหาเหตุผลเขา้ขา้งตนเองดงันีG 

“ฉนัรูว้า่ไมค่วรรบัของดงักล่าว แต่ดว้ยมารยาทจงึไมก่ลา้จะปฏเิสธนํGาใจ หรอืหากไมร่บัจะ
เป็นการทาํลายสมัพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้บัองคก์รหรอืกบัตนเอง” 

“คนอื1นๆ กท็าํเชน่นีG ทาํไมฉนัจะทาํบา้งไมไ่ด”้ 
“ดูซ ิฉันอุทศิเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดงันั Gน มนัเป็นการยุตธิรรมที1เราจะไดร้างวลั

ผลประโยชน์พเิศษบา้ง” 



“เพราะฉนัเป็นคนพเิศษจรงิๆ ดงันั Gนผูบ้งัคบับญัชาจงึชมฉนั และเป็นเรื1องธรรมดาที1ฉนัมกั
เป็นคนแรกเสมอที1ไดร้บัโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สมัมนา” 

“มนัเป็นแคต่วัอยา่งฟรใีหท้ดลองใช ้และฉนักไ็มค่ดิวา่หน่วยงานของฉนัจะสั 1งสนิคา้ชนิดนีG
แมว้า่ฉนัจะใหค้าํแนะนํากต็าม” 

“ฉันไม่เหน็มกีฎ ระเบยีบใดๆ เกี1ยวกบัการใหข้องขวญั ดงันั Gนฉันกไ็ม่ไดฝ่้าฝืนกฎเกณฑ์
ใดๆ” 

ท่านตอ้งระลกึอยู่เสมอว่าเหตุผลที1ท่านใชก้ล่าวอา้งเช่นนีGไม่สามารถปกป้องท่านจากการ
ถกูดาํเนินการทางวนิยั หากการกระทาํของทา่นเป็นการกระทาํที1มชิอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กฎหมายที*เกี*ยวข้องกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 

• คาํแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรี  

   พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา แถลงต่อสภานิตบิญัญตัแิหง่ชาต ิเมื1อวนัที1 ๑๒ กนัยายน 
๒๕๕๗ ขอ้ ๑๐ “การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิที1มธีรรมาภบิาลและการป้องกนัปราบปรามการ
ทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 

๑. ใชม้าตรการทางกฎหมาย การปลกูฝังคา่นิยม คณุธรรม จรยิธรรม และจติสาํนึกในการ
รกัษาศกัดิ £ศรขีองความเป็นขา้ราชการและความซื1อสตัยส์จุรติ ควบคูก่บัการบรหิารจดัการภาครฐัที1มี
ประสทิธภิาพเพื1อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าที1ของรฐัทุกระดบัอยา่ง
เครง่ครดั 

๒. ปรบัปรงุและจดัใหม้กีฎหมายเพื1อใหค้รอบคลุมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ประพฤตมิชิอบและการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนในภาครฐัทุกระดบั โดยถอืวา่เรื1องนีGเป็นวาระสาํคญั
เรง่ดว่นแหง่ชาต ิ

  3. สง่เสรมิและสนบัสนุนภาคอีงคก์รภาคเอกชนและเครอืขา่ยต่าง ๆ ที1เกี1ยวขอ้งกบัการ
ต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ” 
  

สถานการณ์ตวัอย่าง 
หน่วยงานภาครฐัหนึJง สง่นกัทรพัยากรบุคคลทีJทาํหน้าทีJจดัซื8อจดัจา้ง (HR procurement) ให้

เขา้รว่มสมัมนาดา้นทรพัยากรบุคคล เจา้หน้าทีJผูน้ั 8นไดร้บัรางวลัมลูคา่ ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็น
ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาทีJมบีุคลกิเป็น personnel planner  ซึJงบรจิาคโดยโรงงานผลติสนิคา้ทีJเป็นคูค่า้กบั
หน่วยงาน เจา้หน้าทีJไดเ้กบ็ของรางวลันั 8นไวโ้ดยไมไ่ดร้ายงานหน่วยงานเนืJองจากคดิวา่เป็นรางวลัทีJตน
ชนะจากการเขา้รว่มกจิกรรมการสมัมนา 

ผูบ้งัคบับญัชาตระหนกัถงึความหมายทีJอาจแอบแฝงมาจากการให ้และตดัสนิใจวา่จะตอ้งมี
การรายงานของรางวลันั 8นและลงทะเบยีนเป็นของหน่วยงาน โดยใหเ้หตุผลวา่การปรากฏตวัของเขาใน
การเขา้รว่มสมัมนาเป็นเพราะไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงาน ดงันั 8นเป็นความชอบธรรมของ
หน่วยงานทีJจะตดัสนิใจวา่จะจดัการอยา่งไรกบัรางวลัชิ8นนี8 

เนืJองจากราคาของรางวลัและบทบาทในหน้าทีJมคีวามเสีJยงในเรืJองผลประโยชน์ ในทีJสดุ
เจา้หน้าทีJจงึถกูขอรอ้งใหส้ละรางวลัแก่หน่วยงานเพืJอประโยชน์ตามความเหมาะสม 



• กฎหมายและหลกัเกณฑก์ารกาํหนดคณุธรรมจริยธรรมที:เกี:ยวข้องและมีผลใช้บงัคบั และ
แนวปฏิบติัในการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนที:สาํคญั ประกอบด้วย 
 

 ๑. พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ:มเติม (ฉบบัที: ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที:แก้ไขเพิ:มเติม (ฉบบัที: ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

  หมวด ๙ การขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนบคุคลและประโยชน์ส่วนรวม 

  มาตรา ๑๐๐ หา้มมใิหเ้จา้หน้าที1ของรฐัผูใ้ดดาํเนินกจิการ ดงัต่อไปนีG 
  (๑) เป็นคู่สญัญาหรอืมสี่วนไดเ้สยีในสญัญาที1ทํากบัหน่วยงานของรฐัที1เจา้หน้าที1ของรฐัผู้

นั Gนปฏบิตัหิน้าที1ในฐานะที1เป็นเจา้หน้าที1ของรฐั ซึ1งมอีาํนาจกาํกบั ดแูล ควบคมุ ตรวจสอบ หรอืดาํเนินคด ี
  (๒) เป็นหุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัที1เขา้เป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานของ

รฐัที1เจ้าหน้าที1ของรฐัผู้นั Gนปฏบิตัหิน้าที1ในฐานะที1เป็นเจ้าหน้าที1ของรฐั ซึ1งมอีํานาจกํากบั ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรอืดาํเนินคด ี

  (๓) รบัสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ1งสัมปทานจากรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รฐัวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ1น หรือเข้าเป็นคู่สญัญาของรฐั หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั 
รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนท้องถิ1นอนัมลีกัษณะเป็นการผูกขาดตดัตอน ทั GงนีG ไม่ว่าโดยทางตรงหรอื
ทางอ้อม หรอืเป็นหุ้นส่วนหรอืผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัทที1รบัสมัปทานหรอืเขา้เป็นคู่สญัญาใน
ลกัษณะดงักลา่วคูม่อืการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

  (๔) เขา้ไปมสี่วนไดเ้สยีในฐานะเป็นกรรมการ ที1ปรกึษา ตวัแทน พนักงานหรอืลูกจา้งใน
ธุรกจิของเอกชน ซึ1งอยู่ภายใต้การกํากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบของหน่วยงานของรฐัที1เจา้หน้าที1
ของรฐัผูน้ั Gนสงักดัอยู่หรอืปฏบิตัหิน้าที1ในฐานะเป็นเจา้หน้าที1ของรฐั ซึ1งโดยสภาพของผลประโยชน์ของ
ธุรกจิของเอกชนนั Gนอาจขดัหรอืแยง้ต่อประโยชน์สว่นรวม หรอืประโยชน์ทางราชการ หรอืกระทบต่อความ
มอีสิระในการปฏบิตัหิน้าที1ของเจา้หน้าที1ของรฐัผูน้ั Gน 
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  เจา้หน้าที1ของรฐัตําแหน่งใดที1ต้องหา้มมใิหด้ําเนินกจิการตามวรรคหนึ1งใหเ้ป็นไปตามที1

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษาใหนํ้าบทบญัญตัใินวรรคหนึ1งมาใชบ้งัคบั
กบัคู่สมรสของเจา้หน้าที1ของรฐัตามวรรคสอง โดยใหถ้อืวา่การดาํเนินกจิการของคู่สมรสดงักล่าว เป็นการ
ดาํเนินกจิการของเจา้หน้าที1ของรฐั 

  มาตรา ๑๐๑ ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา ๑๐๐ มาใชบ้งัคบักบัการดําเนินกจิการของผูซ้ึ1งพน้
จากการเป็นเจา้หน้าที1ของรฐัมาแลว้ยงัไมถ่งึสองปีโดยอนุโลม เวน้แต่การเป็นผูถ้อืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหา้ของ
จํานวนหุน้ทั Gงหมดที1จําหน่ายไดใ้นบรษิทัมหาชนจํากดั ซึ1งมใิช่บรษิทัที1เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรฐั
ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที1ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์าตรา ๑๐๒ 
บทบญัญตัมิาตรา ๑๐๐ มใิหนํ้ามาใชบ้งัคบักบัการดาํเนินกจิการของเจา้หน้าที1ของรฐัซึ1งหน่วยงานของรฐัที1
มอีํานาจกํากบั ดูแล ควบคุม หรอืตรวจสอบการดําเนินงานของบรษิัทจํากดั หรอืบรษิัทมหาชนจํากดั
มอบหมายใหป้ฏบิตัหิน้าที1ในบรษิทัจาํกดัหรอืบรษิทัมหาชนจาํกดัที1หน่วยงานของรฐัถอืหุน้หรอืเขา้รว่มทุน 

  มาตรา ๑๐๓ ห้ามมใิห้เจ้าหน้าที1ของรฐัผู้ใดรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื1นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อนัควรไดต้ามกฎหมาย หรอืกฎ ขอ้บงัคบัที1ออกโดยอาศยัอํานาจ



ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย เวน้แต่การบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื1นใดโดยธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑ์
และจาํนวนที1คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

บทบญัญตัใินวรรคหนึ1งใหใ้ชบ้งัคบักบัการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อื1นใดของผูซ้ึ1งพน้
จากการเป็นเจา้หน้าที1ของรฐัมาแลว้ยงัไมถ่งึสองปีดว้ยโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผดิที1บญัญตัไิวใ้นหมวดนีG ใหถ้อืเป็นความผดิฐานทุจรติต่อ
หน้าที1หรอืความผดิต่อตําแหน่งหน้าที1ราชการหรอืความผดิต่อตําแหน่งหน้าที1ในการยุตธิรรมตามประมวล
กฎหมายอาญาดว้ย 

  มาตรา ๑๒๒ เจา้หน้าที1ของรฐัผูใ้ดฝ่าฝืนบทบญัญตัมิาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรอืมาตรา 
๑๐๓ ตอ้งระวางโทษจาํคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมื1นบาท หรอืทั Gงจาํทั Gงปรบั 
    กรณีความผดิตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจา้หน้าที1ของรฐัผูใ้ดพสิจูน์ไดว้่า ตนมไิดรู้้
เห็นยนิยอมด้วยในการที1คู่สมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ1ง ให้ถือว่าผู้นั Gนไม่มี
ความผดิ 
 

๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที:ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที1ด ีไดแ้ก่ การบรหิารราชการเพื1อบรรลุเป้าหมาย ๗ เป้าหมาย 
ประกอบดว้ย 

    (๑) เกดิประโยชน์สขุของประชาชน  
    (๒) ผลสมัฤทธิ £ต่อภารกจิของรฐั 
    (๓) มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรฐั 
   (๔) ไมม่ขี ั Gนตอนการปฏบิตังิานเกนิความจาํเป็น 
   (๕) มกีารปรบัปรงุภารกจิของสว่นราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
   (๖) ประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวกและไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ 
   (๗) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการอยา่งสมํ1าเสมอ 
 

   ๓. ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื:อง 
หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชน์อื:นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที:ของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดอ้อกประกาศโดยอาศยัอาํนาจตามมาตรา ๑๐๓ แหง่
พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามทุจรติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที1แกไ้ข
เพิ1มเตมิ หา้มมใิหเ้จา้หน้าที1ของรฐัรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์จากบุคคล เวน้แต่กฎหมาย หรอืกฎ 
ขอ้บงัคบัที1ออกตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายใหร้บัได ้หรอืการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื1นใด โดย
ธรรมจรรยาตามหลกัเกณฑแ์ละจาํนวนที1ประกาศกาํหนด 
    มาตรา ๑๐๓/๑ บญัญตัใิหค้วามผดิที1บญัญตัไิวใ้นหมวดนีG ใหถ้อืวา่เป็นความผดิฐานทุจรติ
ต่อหน้าที1หรอืความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที1ราชการ หรอืความผดิต่อตาํแหน่งหน้าที1ในการยตุธิรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 

   ๔. ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรบัของขวญัของเจ้าหน้าที:ของ
รฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ 



   เพื1อเป็นการเสรมิสรา้งคา่นิยมใหเ้กดิการประหยดั มใิหม้กีารเบยีดเบยีนขา้ราชการโดยไม่
จาํเป็นและสรา้งทศันคตทิี1ไม่ถูกตอ้ง เนื1องจากมกีารแขง่ขนัใหข้องขวญัในราคาแพง ทั Gงยงัเป็นช่องทางให้
เกดิการประพฤตมิชิอบอื1น  ในวงราชการอกีดว้ยและในการกําหนดจรรยาบรรณของเจา้หน้าที1ของรฐัเป็น
ประเภทต่างๆกม็วีธิกีารกาํหนดในเรื1องทาํนองเดยีวกนั ประกอบกบัคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาติ ได้ประกาศกําหนดหลกัเกณฑ์และจํานวนที1เจ้าหน้าที1ของรฐัจะรบัทรพัย์สินหรอื
ประโยชน์อื1นใดโดยธรรมจรรยา สํานักนายกรฐัมนตรจีึงรวบรวมมาตรการเหล่านั Gนและกําหนดเป็น
หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัขิองเจา้หน้าที1ของรฐัในการใหข้องขวญัและรบัของขวญัใหม้มีาตรฐานเดยีวกนัและ
ชดัเจน โดยมสีาระสาํคญั ดงันีG 
    ข้อ ๕ เจ้าหน้าที1ของรฐัจะให้ของขวญัแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครวัของ
ผูบ้งัคบับญัชานอกเหนือจากกรณีปกตปิระเพณีนิยมที1มกีารใหข้องขวญัแก่กนัมไิด ้
    การใหข้องขวญัตามปกตปิระเพณีนิยมตามวรรคหนึ1ง เจา้หน้าที1ของรฐัจะใหข้องขวญัที1มี
ราคาหรอืมูลค่าเกนิจํานวนที1คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตกิําหนดไว ้สําหรบั
การรบัทรพัย์สินหรือประโยชน์อื1นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที1ของรฐัตามกฎหมายประกอบ
รฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ มไิด ้
    เจา้หน้าที1ของรฐัจะกระทาํการเรี1ยไรเงนิหรอืทรพัยส์นิอื1นใดหรอืใชเ้งนิสวสัดกิารใดๆ เพื1อ
มอบใหห้รอืจดัหาของขวญัใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืบุคคลในครอบครวัของผูบ้งัคบับญัชาไมว่า่กรณใีดๆ มไิด ้
    ขอ้ ๖ ผูบ้งัคบับญัชาจะยนิยอมหรอืรูเ้หน็เป็นใจใหบุ้คคลในครอบครวัของตนรบัของขวญั 
จากเจา้หน้าที1ของรฐั ซึ1งเป็นผูอ้ยูใ่นบงัคบับญัชามไิด ้เวน้แต่เป็นการรบัของขวญัตามขอ้ ๕ 
    ข้อ ๗ เจ้าหน้าที1ของรฐัจะยินยอมหรอืผู้รู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครวัของตนรบั
ของขวญัจากผูท้ี1เกี1ยวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที1ของเจา้หน้าที1ของรฐัมไิด ้ถ้ามใิช่เป็นการรบัของขวญัตาม
กรณีที1กําหนดไวใ้นขอ้ ๘ ผูท้ี1เกี1ยวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที1ของเจา้หน้าที1ของรฐัตามวรรคหนึ1ง ไดแ้ก่ ผูม้า
ตดิต่องานหรอืผูซ้ึ1งไดร้บัประโยชน์จากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที1ของรฐัในลกัษณะดงัต่อไปนีG 
    (๑) ผูซ้ึ1งมคีาํขอใหห้น่วยงานของรฐัดาํเนินการอยา่งหนึ1งอยา่งใด เชน่ การขอใบรบัรอง 
การขอใหอ้อกคาํสั 1งทางการปกครอง หรอืการรอ้งเรยีน เป็นตน้ 
    (๒) ผูซ้ึ1งประกอบธุรกจิหรอืมสีว่นไดเ้สยีในธุรกจิที1ทาํกบัหน่วยงานของรฐั เชน่ การจดัซืGอ 
จดัจา้ง หรอืการไดร้บัสมัปทาน เป็นตน้ 
   (๓) ผูซ้ึ1งกาํลงัดาํเนินกจิการใดๆ ที1มหีน่วยงานของรฐัเป็นผูค้วบคมุหรอืกาํกบัดแูล เชน่ 
การประกอบกจิการโรงงาน หรอืธุรกจิหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
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   (๔) ผูซ้ึ1งอาจไดร้บัประโยชน์หรอืผลกระทบจากการปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหิน้าที1ของ 
เจา้หน้าที1ของรฐั 
   ข้อ ๘ เจ้าหน้าที1ของรฐัจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครวัของตนรบั
ของขวญัจากผูท้ี1เกี1ยวขอ้งในการปฏบิตัหิน้าที1ของเจา้หน้าที1ของรฐัไดเ้ฉพาะการรบัของขวญัที1ใหต้ามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวญันั Gนมรีาคามลูคา่ไมเ่กนิจาํนวนที1คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แห่งชาตกิําหนดไวส้าํหรบัการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อื1นใด โดยตามจรรยาของเจา้หน้าที1ของรฐัตาม
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
 

   ๕. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศ ณ วนัที: ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



   บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งขา้ราชการพลเรอืนทุกตาํแหน่งมหีน้าที1ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย 
เพื1อรกัษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาต ิมคีวามเป็นกลางทางการเมอืง อํานวยความสะดวกและ
ให้บรกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะต้องยดึมั 1นในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจรยิธรรม
สําหรบัผูด้ํารงตําแหน่งทางการเมอืงและเจา้หน้าที1ของรฐั ๙ ประการ ของสํานักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ 
ดงันีG 
   (๑) การยดึมั 1นในคณุธรรมและจรยิธรรม 

(๒) การมจีติสาํนึกที1ด ีซื1อสตัย ์สจุรติ และรบัผดิชอบ 
(๓) การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตวั ไมม่ผีลประโยชน์ทบั

ซอ้น 
(๔) การยนืหยดัทาํในสิ1งที1ถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
(๕) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ
(๖) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
(๗) การมุง่ผลสมัฤทธิ £ของงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
(๘) การยดึมั 1นในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
(๙) การยดึมั 1นในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร 

   ขา้ราชการตอ้งแยกเรื1องสว่นตวัออกจากตาํแหน่งหน้าที1 และยดึถอืประโยชน์สว่นรวมของ
ประเทศชาต ิเหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน โดยอยา่งน้อยตอ้งวางตน ดงันีG 
   (๑) ไม่นําความสมัพนัธ์ส่วนตวัที1ตนมต่ีอบุคคลอื1น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี1น้อง พรรคพวก 
เพื1อนฝงูหรอืผูม้บุีญคณุสว่นตวั มาประกอบการใชดุ้ลพนิิจใหเ้ป็นคณุหรอืเป็นโทษแก่บุคคลนั Gน หรอืปฏบิตัิ
ต่อบุคคลนั Gนต่างจากบุคคลอื1นเพราะชอบหรอืชงั 
   (๒) ไม่ใชเ้วลาราชการ เงนิ ทรพัยส์นิ บุคลากร บรกิาร หรอืสิ1งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื1อประโยชน์สว่นตวัของตนเองหรอืผูอ้ื1น เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
    (๓) ไม่กระทําการใด หรอืดํารงตําแหน่งหรอืปฏบิตักิารใดในฐานะส่วนตวั ซึ1งก่อให้เกดิ
ความเคลอืบแคลงหรอืสงสยัว่าจะขดักบัประโยชน์ส่วนรวมที1อยู่ในความรบัผดิชอบของหน้าที1ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรอืสงสยั ให้ข้าราชการผู้นั Gนยุติการกระทําดงักล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งผู้บงัคบับญัชา 
หวัหน้าสว่นราชการและคณะกรรมการจรยิธรรมพจิารณา เมื1อคณะกรรมการจรยิธรรมวนิิจฉยัเป็นประการ
ใดแลว้จงึปฏบิตัติามนั Gน 
   (๔) ในการปฏิบัติหน้าที1ที1รบัผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที1อื1นในราชการ 
รฐัวสิาหกจิองคก์ารมหาชน หรอืหน่วยงานของรฐั ขา้ราชการตอ้งยดึประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั 
ในกรณีที1มคีวามขดัแยง้ระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรอืประโยชน์ส่วนรวมกบัประโยชน์ส่วนตน
หรอืสว่นกลุม่อนัจาํเป็นตอ้งวนิิจฉยัหรอืชีGขาด ตอ้งยดึประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สว่นรวมเป็น
สาํคญั 
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   ขา้ราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที1มชิอบโดยอาศยัตําแหน่งหน้าที1และไม่
กระทําการอนัเป็นการขดักนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน 
ดงันีG 

(1) ไมเ่รยีก รบั หรอืยอมรบั หรอืยอมใหผู้อ้ื1นเรยีก รบั หรอืยอมจะรบัซึ1งของขวญัแทนตน  



หรอืญาตขิองตน ไมว่่าก่อนหรอืหลงัดาํรงตําแหน่งหรอืปฏบิตัหิน้าที1ไมว่่าจะเกี1ยวขอ้งหรอืไมเ่กี1ยวขอ้งกบั
การปฏบิตัหิน้าที1หรอืไม่กต็าม เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา หรอืเป็นการใหต้ามประเพณีหรอืใหแ้ก่
บุคคลทั 1วไป 

(๒) ไมใ่ชต้าํแหน่ง หรอืการกระทาํที1เป็นคณุ หรอืเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมอีคต ิ
(๓) ไม่เสนอหรอือนุมตัิโครงการ การดําเนินการ หรอืการทํานิติกรรมหรอืสญัญา ซึ1ง

ตนเองหรอืบุคคลอื1นจะไดร้บัประโยชน์อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืประมวลจรยิธรรมนีG 
 

 บทสรปุ 
 

   การกระทําที1เป็นการขดักนัระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรอืการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ หรอืผลประโยชน์ทบัซ้อน หรอื Conflict Of Interests ถือว่าเป็นจรยิธรรมขั Gน
พืGนฐานของขา้ราชการหรอืเจา้หน้าที1ของรฐั ซึ1งการกระทาํผดิในเรื1องดงักล่าวอาจมคีวามรนุแรงเพยีงพอที1
สามารถทาํใหเ้ป็นการทุจรติรบัผดิต่อหน้าที1และตอ้งพน้จากราชการไป อยา่งไรกต็ามการกระทาํที1เป็นการ
ขดักนัแห่งผลประโยชน์ หรอื Conflict Of Interests ไม่ไดเ้ป็นเรื1องเลวรา้ยมากนัก หากขา้ราชการเป็นผูม้ี
จรยิธรรมคุณธรรมเพยีงพอ สามารถพจิารณาแบ่งแยกไดว้่า ตนเองอยูใ่นฐานะใด และตอ้งกลา้ยนืหยดัใน
สิ1งที1ถูกต้องสามารถที1จะควบคุมไม่ใหผู้ท้ี1มสีายสมัพนัธ์ในระบบอุปถมัภ์หรอืพวกพอ้งของตนเองนําเอา
ความสมัพนัธด์งักล่าวไปแสวงหาประโยชน์ที1มคิวรได ้อนัจะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อตนเอง หน่วยงาน
และประเทศชาติอย่างไรก็ตาม ดชันีตวัชีGวดั และเกณฑ์การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั “ดชันีชีGวดัความพรอ้มรบัผดิ” (Accountability Index) เป็นดชันีที1ประเมนิ
เกี1ยวกบัพฤตกิรรมและทศันคตขิองผูบ้รหิารและเจา้หน้าที1ของหน่วยงานที1แสดงถงึการปฏบิตังิานตาม
หน้าที1อย่างเตม็ใจ กระตอืรอืรน้ มคีวามพรอ้มที1จะใหบ้รกิารหรอืสง่มอบงานต่อสาธารณะตามที1กําหนดไว้
ในพนัธกจิและยดึหลกัการกระจายผลประโยชน์ที1ถูกต้อง ชอบธรรมและเสมอภาค ใหทุ้กภาคส่วนไดร้บั
การแก้ไขปัญหาและได้รบัประโยชน์อย่างแท้จริง รวมทั Gงความกล้าหาญที1จะรบัผิดชอบในผลการ
ปฏบิตังิานของตนเองผูบ้รหิารหน่วยงานตอ้งมเีจตจาํนงแน่วแน่ในการบรหิารหน่วยงานดว้ยความซื1อสตัย์
สุจรติ พรอ้มรบัผดิเมื1อเกดิความผดิพลาด ดงันั Gน ถา้เจา้หน้าที1ของรฐัในหน่วยงานใดปฏบิตังิานดว้ยความ
ซื1อสตัย์ สุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรอืประโยชน์สาธารณะเป็นที1ตั Gง ไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้นแลว้ สงัคมไทยกจ็ะใสสะอาด คา่ดชันีภาพลกัษณ์คอรร์ปัชั 1น (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยจะดยีิ1งขึGน หรอืมกีารทุจรติในระดบัที1ตํ1าลงเมื1อเทยีบกบัประเทศอื1นๆ. 
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