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ค ำน ำ 
 

  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปล่ียนกับการละ
เว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ   
  อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ จึงได้น า
นโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
  คู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางการประยุกต์  
ใช้เพื่อการปูองกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระส าคัญเป็นเป็น ๓ บท ได้แก่  
  ๑. บทท่ี ๑ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๒. บทท่ี ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  
  ๓. บทท่ี ๓ การให ้– รับของขวัญและประโยชน์อืน่ใด 
ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ 
ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม  
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง 
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตาม 
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม  
มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ี 
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 
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  ๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีให้บริษัท 
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น  
  ๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา
เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น  
  ๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ี ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ราชการท างาน
ส่วนตัว เป็นต้น  
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้
ก่อน เป็นต้น  
  ๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รับ
งานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  
  ๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพื้นท่ี 
รับผิดชอบเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆท่ี 
เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรท่ีมีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึง 
สาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมท้ังปัญหาการทุจริตคอรัปช่ันอันเป็นปัญหาของสังคมไทยท่ีเกิดขึ้นมาเป็น 
เวลานาน ท้ังในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ  
คสช. ได้มีค าส่ังท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน 
ราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น 
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อ 
สกัดกั้นเพื่อมิให้เกิดการทุจริตได้  
  เทศบาลต าบลท่าเกษม  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการด าเนินการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่ง 
หน้าท่ีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนาส่งเสริมการ 
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของเทศบาลต าบลท่าเกษม  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

เทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
 
 
 
 
 



4 
 

บทท่ี ๑  

การบริหารจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 

 
 กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflic 
of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติ
มิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  
  ประมวลจริยธรรมในการป้องกนัหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏใน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓  ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้อ ๕ และประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลต าบลท่าเกษม ได้
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม ส่วนท่ี ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น
ค่านิยมหลัก ข้อ ๓ 
  ส าหรับในบทนี้จะได้สะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยกุต์ใช้
เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่คือ  
  ๑. การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๒. การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  
  ๓. การให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 
กำรบริหำรผลประโยชน์ทับซ้อน  
  หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี ้ 
  • ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความส าคัญอันดับต้น  
  • ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้
กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม)  
  • ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้
ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติ
มิชอบในท่ีสุด  
  • ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งท่ีผลประโยชน์ส่วน
ตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าท่ีแต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมี  
  • หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบัน่ทอน
ความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน  
  • ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น  
  • หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน  
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• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ

พยายามปกปิด  
  • ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้ เรียกว่ามีการ
ใช้หน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การฉ้อราษฎร์บังหลวง  
  • การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก  
  - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย  
  - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล  
  - ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ  
  • ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือส่ิงใดๆท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจ 
ของเจ้าหน้าท่ีแต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คน 
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  

ผลประโยชน์ส่วนตนมี๒ประเภทคือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เก่ียวกับเงิน (non-
pecuniary)  
  - ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ 
การเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว เช่นท่ีดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจาก 
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของท่ี 
แสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ  
  - ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม 
ทางสังคมวัฒนธรรมอืน่ๆ เช่นสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก 
มักท่ีชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
  •หน้ำที่สำธำรณะ (public duty) – หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือการให้ความส าคัญอันดับ
ต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆท่ีท างานให้ภาครัฐเช่นท่ีปรึกษาอาสาสมัคร  
  •ผลประโยชน์สำธำรณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล
และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ
สามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย  
  - ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
  - ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
  - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
  - ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ี ต้องจ ากัดขอบเขตท่ี
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี  
  - หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล ภายใน  
  - หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
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  - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี  
  - ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะท่ีไปหา ต าแหน่งงานใหม่  
 
  •ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากลคือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ดังนี้ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ  
   - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น  
  - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี แต่จริงๆ
อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจรงิ  
  - ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
  •หน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests)  
มี ๒ ประเภท  
  - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ีท้ัง
สองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติ
หน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าท่ีต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างานบางอย่างท่ีคนอื่นๆท าไม่ได้ คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
  - ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าท่ีใน
หน่วยงานหนึง่นัน้ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ีให้แก่อีก
หน่วยงานหนึง่ได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 
ควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการ
ตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
หลักกำร ๔ ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  
  • ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ :การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลักเจ้าหน้าท่ีต้อง
ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ี
ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
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  • สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆเช่นจด
ทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
การ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้าจะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 
  • ส่งเสรมิควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและ
เจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
  •สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร :ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลา
ท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้  
  - ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึง
การใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  
  - ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการเปิดเผย
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน  
  - ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด  
  - ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรงุนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้  
  - มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
  - กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
  - กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  
  - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องท าตาม
กฎระเบียบและมาตรฐาน 
แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน  
  • กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนส าหรับการพัฒนาและการปฏิบัติ
ตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
    ๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร  
    ๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
    ๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร  
   ๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
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๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน 
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
   ๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
  รำยละเอียดแต่ละข้ันตอน  
  ๑) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
   - ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง  
   - เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น  
   - การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและท าให้ 
เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
   - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจ 
ส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น  
(เอ็นจีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น  
   - ตัวอย่างของจุดเส่ียงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจ 
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการที่ 
อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/ส่ิงของสนับสนุนช่วยเหลือผู้ 
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้ รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  
   - การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 
  ๒) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม  
   - องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและ
ยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถ  
   - รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบ
เป็นไปได้)  
   - เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆท่ีใช้เพื่อการจัดการ  
   - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ท่ีใช้ 
  ๓) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง  
   - เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
ต้ังแต่เจ้าหน้าท่ีในองค์กร เอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ 
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึง 
นโยบายและข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง 
รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
   - ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ี 
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ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อ การ 
ร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย 
อ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  
   - นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตาม การสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจ 
ใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง  
   - การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ใน 
ต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขนัสนับสนุนให้ 
เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าท่ี 
มักจะค านึงถึงส่ิงท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ  
   - ผู้บริหารต้อง (๑)พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนหรือไม ่(๒)ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า 
อะไรคือวิธีที่ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓)พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ 
ลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๕) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
   - ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ 
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียท่ีเกิดขึ้นก็ 
เลวร้ายไม่แพ้กัน  
   - การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกนั ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าท่ี 
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ี 
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัย 
จริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย  
   - นอกจากนี้ ควรส่ือสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่นให้มีส่วนร่วมใน 
การระบุจุดเส่ียงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท า 
ให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียท้ังนี้ในการร่วมกัน 
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 
  ๖) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย  
    - ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสาร
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อ
ช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีการเปิดเผยและรายงาน 
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ข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้อง 
เป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง  
 
  • ผู้เปิดเผยผลประโยชน ์:  
  ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท่ี
กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี 
โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้อง
คุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่
สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ การ
รายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทาง
ภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ 
 
  •ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก :  
  การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการสืบเสาะ การ
คดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวม และ
กับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 
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บทท่ี ๒  
กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 

กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ  
   • ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :  
   ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี 
ภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด 
ของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม 
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน หลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับ
ผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะ 
การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อ
ช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 
   • ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก :  
   การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ 
สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา 
ท่ีมีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ การยึดมั่นในส่ิงถูกต้อง
และเป็นธรรม ความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลัก 
   คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดี
เป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มคนและสังคมท่ีให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็น
ปัจจัยส าคัญอีกประการท่ีท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
ข้อมูลท่ีเป็นความลับได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทาง
ตรงกันข้ามการตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผย
การกระท าผิดพร้อมท้ังการปกป้องข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจได้ 
   • ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :  
   ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ี 
ภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด 
ของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม 
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core)  
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม 
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสมคือเมื่อเกิดการท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียง 
สาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 
   • ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก :  
   การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ 
สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก 
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ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา 
ท่ีมีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ  
   • กำรส่งสำสน์ขององค์กร :  
   องค์กรจะต้องขับเคล่ือน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคด 
โกงว่า เป็นส่ิงท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเช่ือมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมท่ีมี 
แนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 
   • กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย :  
   รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง 
นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมท่ี 
ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมท้ังต้องมีการรายงานการกระท าท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด้วย  
   การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อปอ้งกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและ 
การตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ 
ด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 
   •องค์กรควรจะท ำอย่ำงไร :  
   วิธีท่ีดีท่ีสุด หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิดจัดช่องทาง 
อ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมท้ังคนอื่นๆท่ีจะได้รับผลกระทบ  
วัตถุประสงค์ของการปกปูองผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยานคือ  
   - สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด  
   - เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  
   - เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกปูองคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี  

ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ 
บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการเจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ(เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม 
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลท่ีเปิดเผย ควรประกอบด้วย  
   - การประพฤติมิชอบในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  
   - การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)  
   - การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการท่ีไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ  
แผ่นดิน  
   - การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ 
ส่ิงแวดล้อม  
   ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่ 
คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในท่ีท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์ 
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน  
   ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย 
จะต้องท าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อ 
การเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่าง 
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เป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
หรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร  
   การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นส่ิงส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ 
ตรวจสอบและส่ิงท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง  
   เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่มคือ  
   ๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ปปช.  
   ๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น  
   ๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ  
ผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า  
   ๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ  
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
   การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ 
ส่ือมวลชนการเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือ 
การเปิดเผยเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวินัย  
   นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :  
   - เนื้อหาในการเปิดเผย  
   - การเปิดเผยจะท าได้ท่ีไหน เมื่อไร และอย่างไร  
   - ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย  
   - เปิดเผยต่อใคร  
   - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย  
   - กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง  
   - กระบวนการตรวจสอบ  
   - บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
   • กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรำยงำนและวิธีกำรรำยงำนที่ยืดหยุ่น  
   มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง 
หรือการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ี หรือ 
รายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
   • กำรผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ  
   หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง
อย่างเช่ือมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพฒันานโยบาย/กระบวนการในการให้
ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการ 
อบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา  
   • เบื้องหลังควำมส ำเร็จ  
   ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ 
องค์กร องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรบัผิดชอบ รวมท้ังให้ความส าคัญกับการปูองกันปราบปราม 
การประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการ 
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เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิด 
ของเจ้าหน้าท่ี และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง  
   การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากหน่วยงาน 
จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้ 
เจ้าหน้าท่ีเกิดความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน  
   • ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก  
   - มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน  
   - มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง  
   - ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  
   - การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์  
สาธารณะ  
   - มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ  
และหัวหน้าสายงาน 
   •บทบาทส าคัญของการบริหาร  
   ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information 
Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย 
ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัย คือการปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการต่อการ
รายงาน สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมากในการ
สร้างบรรยากาศในท่ีท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลท่ีเกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบต่างๆ ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น 
เหยื่อ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย 
ให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากส่ิงท่ีเปิดเผยบางส่วน
หรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงส าคัญท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต้านเท่าท่ี
จะท าได้ บทบาทอื่นๆคือ  
   - ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย  
   - ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย  
   - พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างาน ขณะมีการตรวจสอบ  
   - ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้ 
แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี  
   - ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน  
   - ใหเ้วลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
   ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าท่ีโดยให้ค าปรึกษา 
แนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด   การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น      และ 
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ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ 
ตรงไปตรงมาไมว่่าจะยากเพียงไร  
   ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง  
เป็นความลับ เช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็น 
เอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้ 
การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน ์
ส่วนตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
   • กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน  
   จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ 
ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผย 
การกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตดัสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก ่
ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เล่ือนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะ 
เฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูลรวมท้ังทักษะในการ 
สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 
   • เป้ำหมำยเพือ่กำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best- practice target)  
   - หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ 
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ 
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต  
   - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้ 
ค าปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดท่ีเหมาะสม และปกปูองการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย  
   - โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง 
ธรรมชาติและขนาดขององค์กร  
   - นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน  
   - มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี ๓  
กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์  
   หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ  
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล 
เรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.  
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
• เจตนำรมณ์  
   เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ 
ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการ 
ตัดสินใจและการกระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน 
กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้  
   - ของขวัญและประโยชน์อืน่ใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ 
บริการหรืออื่นๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ 
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  
   - ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี 
ราคาได้  
   - ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง 
การต้อนรับให้ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัลบัตร 
ลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น  
   - ของขวัญและประโยชน์อืน่ใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) 
หมายถึงส่ิงใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ 
ด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า 
คนอื่นๆ 
   รายละเอียดต่อจากน้ีเป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ  
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
• เรำจะจัดกำรอย่ำงไร  
   การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่ 
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ  
   ๑) เราควรรับหรือไม่  
   ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม ่ 
   ๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่
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๑. เรำควรรับหรือไม่  
   ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือ
เป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ  
   ๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆท่ี 
สามารถเปล่ียนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย 
การรับสินบน 
   การถูกเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ  
   - ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ 
ตนหรือไม ่ 
   - ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างานใน 
อนาคต  
    ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ 
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/ 
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น  
    ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ  
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน  
ท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ  
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
   การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ  
   หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้อง 
กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์ ของสังคมไทย
โดยรวม”  
   ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือ 
ไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดใน 
สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะ 
ผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม 
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ 
 
 
 
 

ไมว่่าของขวัญและหรือผลประโยชนน์ัน้จะมีคา่เพียง  

เล็กนอ้ยก็ไมค่วรรบั เพราะกอ่ใหเ้กิดความร ูส้ึกผกูพัน 

หรือพันธะกับผูใ้ห ้และอาจก่อใหเ้กิดความเสื่อม 

ศรทัธาตอ่ประชาชน
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๒.เรำต้องรำยงำนหรือไม่  
  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตั์ดสินจากหลักการต่อไปนี้  
   ๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ 
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร 
หรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ  
   หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ  
   ๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและ 
ต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับ 
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร 
ให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า  
   หน่วยงานของท่านมไิด้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและ 
มิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธ 
ท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  
   หลักกำรการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้ 
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 
แนวพิจำรณำในกำรปฏบิัติ  
   - ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวติัศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนัน้ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร 
ไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  
   - ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ 
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  
   - ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงานและลงทะเบียนไว ้ 
   -ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ 
เจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  
   - ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ 
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ 
ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อน 
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วยฯลฯ 
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   - ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คน 
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท  
ต้องรายงานของขวญัหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ  
   - ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง 
กลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญ 
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  
    - ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ(ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิด 
อคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะ 
ได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ  
    - เงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง 
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ) 
๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่  
    ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
    ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน
ว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่  
    ๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการ
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
๔. กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร  
  การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ข้ึนกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน  
   นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนน์ั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง มีผลต่อความเป็น
ธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย 
   • กำรรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งควำมเสี่ยง  
   การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อ 
ภาครัฐและต่อข้าราชการ  
   กุญแจแห่งควำมเสี่ยง ๒ ประกำรที่ส ำคัญคือ  
   ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย 
กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ 
และหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการ 
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
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  ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น  

   - การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการท าให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนด  
   ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า 
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  
   นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน  
   - การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มท่ีเป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญ 
และผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า 
เป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้  
   “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะ 
เป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  
   “คนอื่นๆก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้”  
   “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัล 
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”  
   “เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนัน้ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็น 
คนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
   “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี้ 
แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม”  
   “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”  
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการทางวินัย หาก
การกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง  
               หน่วยงานภาครัฐหน่ึง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้า 
ร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าท่ีผู้น้ันได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าท่ีได้ 
เก็บของรางวัลน้ันไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเน่ืองจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
การสัมมนา  
               ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ 
รายงานของรางวัลน้ันและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม 
สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังน้ันเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินใจว่า 
จะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นน้ี  
             เน่ืองจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าท่ีจึง 
ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพ่ือประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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โมเดลส ำหรับกำรตัดสินใจ  
ประเด็นกำรตัดสินใจ  
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกีย่วกับการให้ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์  
ควำมเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  
คุณค่ำ : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง  
อัตลักษณ ์: ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร  
เวลำและโอกำส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 
•บทสรุป  
ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ 
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ี 
รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึง่ถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ี 
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ 
ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่านรวมท้ัง องค์กรของ 
ท่านเอง 


