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ก 

ค าน า 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอรร์ัปชั่นประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนบุคคลโดยการละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์สว่นตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการ

ใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทาให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ

หนา้ที ่ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมสง่ผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะ

ได้รับ ท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้อง

เสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่ การใช้มาตรการทางกฎหมาย โดยการก าหนดหลักการไว้ใน

รัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติตา่งๆ  

ดังนั้น ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จงึตอ้งมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์

ทับซ้อน เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์ องค์การบริหารส่วน

ต าบลโนนแดง จึงด าเนินการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล

โนนแดง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง” ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ต่อไป  
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บทที่ ๑   

บทน า 

การวเิคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ปัจจุบัน ปัญหาการทุจรติและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปช่ัน ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศด้อยพัฒนา ต่างต้องเผชิญปัญหา

จากการคอร์รัปช่ัน และได้กลายมาเป็นปัญหาที่มีความส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายประเทศ ซึ่งยัง

ไม่มทีีท่าว่าจะหมดไป อีกทั้งยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพระเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไป

แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม

ในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ

สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ

ให้บริการความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร

จนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจาก

ผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยน

กับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มี

ความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูก

ลงโทษทางอาญา 

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรอืความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

(Conflic of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา

การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความ

พร้อมโดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัด แย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ Conflic of Interest รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบ

จากปัญหาความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม (Conflic of Interest) 

 



     -๒- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ได้ตระหนักถึงความส าคัญการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการ

ปฏิบัติราชการ จงึได้น านโยบายของรัฐบาลมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. ค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 

การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อ

สร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง โดยต้องสรา้งคนในชาติ ให้มคี่านิยมไทย ๑๒ ประการ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

๔. ใฝุหาความรู ้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

๙. มีสตริู้ตัว รู้คดิ รูท้ า 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจฝุายต่ า 

๑๒. ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์สว่นตน 

๒. หลักธรรมาภิบาล 

“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ

บรรษัทภบิาล ฯลฯ” ซึ่งเรารู้จักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เป็นธรรม นั้น

ไม่ใช่แนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็น

สังคมของมวลมนุษย์เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความ

สงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความ

ยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 

หลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๖ ประการ ดังน้ี 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆ ให้ทันสมัยและ

เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกัน

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

 



     -๓- 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพื่อสร้าง

ค่านิยมที่ดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต 

ความเสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมรีะเบียบวินัย เป็นต้น 

 

๓.หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่าง

ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานของ

องค์กรให้มคีวามโปร่งใส มกีารเปิดเผยข้อมูลขา่วสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการ

สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยใหก้ารท างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต

คอรัปช่ัน 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี

ส่วนร่วมได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติหรือ

อื่นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและ

ความรว่มมอืกันระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่

อย่างดยีิ่ง โดยมุ่งใหบ้ริการแก่ผู้มารับบริการ เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อความ

บกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นในการบริหาร

จัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่

ผูร้ับบริการหรอืประชาชนด้วย 

๓. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ

แนวทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทาง

เศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเนน้ย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง

มั่นคงและยั่งยนืภายใต้กระแสโลกาภวิัฒน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผูอ้ื่น เชน่ การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง

มีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า

นั้นๆ อย่างรอบคอบ 



     -๔- 

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง

ด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

 

เงื่อนไข 

การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้และ

คุณธรรมเป็นพืน้ฐาน 

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบด้าน ความ

รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ

ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สตปิัญญา ในการด าเนนิชีวติ 

๔. ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้

ก าหนดมาตรฐานจรยิธรรมอันเป็นค่านยิมหลัก ของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ดังนี้  

๑. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ 

๒. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองด ีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๓. ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

๔, ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้

ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

๕. ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจอันดีงามระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๖. ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

๗. ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับโดย

ข้าราชการ/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

๘. ต้องรักษาและเสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

๙. ต้องไม่ใช้สถานะหรอืต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ

เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สนิหรอืไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก

ผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่

เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรอืการให้ตามประเพณี 



     -๕- 

๑๐. ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเคารพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์

อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบ

อ้างเป็นผลงานของตน 

๕. มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนแดง 

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้ างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  

ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้

ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี

ความรับผดิชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พรอ้มให้ตรวจสอบ 

๓) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๖. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจรติ และเที่ยงธรรม 

๗. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ วิริยะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์

ของทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 

๘. พึงปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระท า

การอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน อันจะท าให้เสียความสามัคคีในหมู่คณะ 

๖. ประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจรติขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐, พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐, พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ

ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม 

จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ

บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อ

สรา้งความเชื่อมั่นในระบบราชการนัน้ 



     -๖- 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง จึงประกาศเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโนนแดง เพื่อก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐาน แนวทาง

ปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ  

และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่งที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงให้ส่วน

ราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง ถือปฏิบัติและการด าเนินการ  ดังนี้ 

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 

จรยิธรรม น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๓. ส่งเสริมการด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย

เปิดเผยข้อมูลขา่วสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่าน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/รอ้งทุกข์ และศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลโนนแดง 

๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนนิการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผูท้ี่ทุจริตอย่างจรงิจัง 

๗. ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”   

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็น

รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม  

และหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง

ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพล

ตามอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์

ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง

ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใชใ่นรูปตัวเงินหรอืทรัพย์สินมลีักษณะ ๗ ประการ ดังนี้ 

๑. หาผลประโยชน์ใหต้นเอง คือ การใชอ้ านาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่

ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรอืฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น 

๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้ว    

รับเงนิจากผู้มาเสียภาษี หรอืเป็นเจ้าหนา้ที่จัดซือ้แล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น 

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่  ส่งผลที่เป็นคุณแก่

ฝาุยใดฝาุยหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 



     -๗- 

๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์

ราชการท างานส่วนตัว เป็นต้น 

๕. ใช้ขอ้มูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว

ดักหนา้ไว้ก่อน เป็นต้น 

๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนัก

บัญช ีแตร่ับงานสว่นตัวจนไม่มเีวลาท างานบัญชีในหนา้ที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 

๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้

ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย

และแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

บทที่ ๒ 

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๑๐๐ หา้มมใิห้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูใ้ดดาเนนิกิจการ ดังตอ่ไปนี ้

(๑) เป็นคู่สัญญาหรอืมีสว่นได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหนว่ยงานของรัฐที่เจา้หนา้ที่ของรัฐผู้นั้น

ปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดาเนินคดี  

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจกากับดูแลควบคุม

ตรวจสอบหรือดาเนินคด ี 

(๓) รับสัมปทานหรอืคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหนว่ยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ

ราชการ ส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการ

ส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน

หรอืผูถ้ือหุน้ในห้างหุ้นสว่นหรอืบริษัทที่รับสัมปทานหรอืเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

(๔) เข้าไปมีสว่นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรอืลูกจ้างในธุรกิจของ

เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของ

เอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระใน

การปฏิบัติหนา้ที่ของเจ้าหนา้ที่ของรัฐผูน้ั้น  

เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง  โดยให้

ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

 

 

 

 

 

 



     -๙- 

 

 
มาตรา ๑๐๑ ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผูซ้ึ่งพ้นจาก

การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแตก่ารเป็นผูถ้ือหุน้ไม่เกินรอ้ยละห้าของ

จานวนหุน้ทั้งหมดที่จาหนา่ยได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหนว่ยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่

ของรัฐซึ่งหน่วยงานที่มีอ านาจกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัด หรือ

บริษัทมหาชนจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่หน่วยงานของ

รัฐถือหุ้นหรอืเข้าร่วมทุน  

มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล

นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ

ตามบทบัญญัติแหง่กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์

และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการ

เป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล

กฎหมายอาญาดว้ย  

บทลงโทษ  

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา 

๑๐๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรอืปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับกรณีความผิดตาม

มาตรา ๑๐๐ วรรคสามหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรส

ของตนดาเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือวา่ผูน้ั้นไมม่ีความผิด  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  



      -๑๐- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติจึงก าหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก

บุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 

 
 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้  

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

หรอืวัฒนธรรมหรอืให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

“ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา

เดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการี หรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตร 

บุญธรรม  

“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับ

บริการการรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ

แหง่กฎหมาย เว้นแตก่ารรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

 

 



      -๑๑-  

ข้อ ๕ เจ้าหนา้ที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังตอ่ไปนี้  

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม

ฐานานุรูป  

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก

แตล่ะบุคคล แตล่ะโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นัน้เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว 

หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่

จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

รายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวใหผู้บ้ังคับบัญชาทราบ 

โดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์

ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่

เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูน้ั้นสังกัดโดยทันที  

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า

มากกว่าที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหนา้ที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ

รักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ

ผูบ้ริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรอืผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าหนึ่งของรัฐผู้

นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินจิฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็นความเหมาะสมและสมควร

ที่จะให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูน้ั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรอืไม่  

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน

หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวใหเ้ป็นสิทธิของหนว่ยงานที่เจา้หนา้ที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน

หรอืประโยชน์ดังกล่าวเลย  

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชา 

ซึ่งเป็นหัวหน้า ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดารงต าแหน่งประธาน

กรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงต าแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี

อ านาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนีเ้พื่อดาเนนิการตามความในวรรคหนึ่งและวรรค 



      -๑๒- 

สองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ

ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่

เจ้าหนา้ที่ของรัฐผูน้ั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพื่อดาเนนิการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้

ให้ใชบ้ังคับผู้ซึ่ง พ้นจากการเป็นเจ้าหนา้ที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

บทที่ ๓  

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

การบรหิารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน ที่เป็นบ่อเกิด

ของปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึน้และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล

และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังน้ี 

• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมี

ความส าคัญอันดับต้น 

• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใต้กฎหมายและตอ้งได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม) 

• ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์

สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์สว่นตนหรอืของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน

และอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบางครั้งที่

ผลประโยชน์สว่นตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

• หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้น

จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหนา้ที่ของหน่วยงาน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐท าให้มคีวามสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น 

• หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการท างานและต้องพัฒนา

วัฒนธรรมองค์กรที่สง่เสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชนท์ับซ้อน 

• หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น

คนก็จะพยายามปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการท างานหรือการตัดสินใจกรณีนี้

เรียกว่ามีการใชห้นา้ที่ในทางมชิอบหรอืแมแ้ตก่ารฉ้อราษฎรบ์ังหลวง 

• การจดัการผลประโยชน์ทับซ้อนสรา้งประโยชนม์ากมายแก่หน่วยงานเนื่องจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมชิอบ 

- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 

-แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภบิาล 



     -๑๔- 

-ประชาชนเชื่อมั่นว่าหนว่ยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

 

นิยามศัพท์และแนวคดิส าคัญ 

• ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม

ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือ

ธุรกิจของเจ้าหน้าที่แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญาติคู่แข่งศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์

จะให้คนเหล่านีไ้ด้หรอืเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (non-

pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง

เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทที่

รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทานส่วนลด

ของขวัญหรอืของที่แสดงน้ าใจไมตรอีื่นๆ 

- ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม

ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคมลัทธิ แนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/

เลือกที่รักมักที่ชัง และมีขอ้สังเกตว่าแมแ้ตค่วามเช่ือ/ความคิดเห็นสว่นตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

•หน้าที่สาธารณะ (public duty) คือ หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือการให้

ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของ

รัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ท างานให้ภาครัฐเช่นที่ปรึกษา

อาสาสมัคร 

 

 



     -๑๕- 

•ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ

ปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ใน

เบือ้งตน้เจ้าหนา้ที่ภาครัฐสามารถใหค้วามส าคัญอันดับต้นแก่สิ่งนีโ้ดย 

- ท างานตามหนา้ที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

- ท างานตามหนา้ที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจรยิธรรม 

- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรอือาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

- ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง

จ ากัดขอบเขตที่ประโยชนส์่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหนา้ที่ที่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

- หลีกเลี่ยงการใชต้ าแหน่งหนา้ที่หรอืทรัพยากรของหนว่ยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชนท์ี่ไม่สมควรจากการใชอ้ านาจหนา้ที่ 

- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหา

ต าแหน่งงานใหม่ 

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

Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์สาธารณะที่มผีลตอ่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ 

ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และสาธารณะเกิดขึ้น 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า

มี แตจ่รงิๆ อาจไม่มกี็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่ง

ผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจรงิ ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้อง

ประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้น

จรงิ 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับ

ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

•หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ 

ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ

แยกแยะบทบาทหนา้ที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มปีระสิทธิภาพหรอืแม้กระทั่งเกิดความ 



      -๑๖- 

ผดิพลาดหรอืผดิกฎหมาย ปกติหนว่ยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้

ชัดเจน แตก่็ยังมปีัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหนว่ยงานที่มกี าลังคนน้อย หรอืมีเจา้หนา้ที่บางคน 

เท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอื่นๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือน

ไม่มเีรื่องผลประโยชน์สว่นตนมาเกี่ยวข้อง 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท า

บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท า

บทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ

ความล าเอียง/อคติตอ่คนบางกลุ่ม ควรถือวา่หนา้ที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่า

มีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหนา้ที่ทับซ้อนได้ 

• ความขัดแย้ง (Conflict) สถานการณท์ี่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่

สามารถตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง

ความคิดแนวทางปฏิบัติหรอืผลประโยชน์ 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขต

หนา้ที่พิจารณาความถูกผดิไปตามเนือ้ผา้ ไม่ให้ผลประโยชน์สว่นตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรอื 

ทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืน

ทางการเมืองเผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมี

จรยิธรรมดว้ย 

• สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย

กระบวนการแสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับ

ผดิมีวธิีการตา่งๆเช่นจดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์

ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่  ถือเป็น

ขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้

เจ้าหนา้ที่รว่มมอืและสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีสว่นได้เสีย 

• ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ

จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่

และองค์กรการจัดการตอ้งอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการ

สร้างระบบและนโยบายและเจา้หนา้ที่ก็มีความรับผดิชอบ ตอ้งระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่

ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้อง

เป็นแบบอย่างดว้ย 



-๑๗- 

• สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อ

หนา้ที่ซึ่งตอ้งอาศัยวิธีการ ดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ

การปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑท์ี่มใีนสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบาย

ใจในการเปิดเผยและหารอืเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้

ในทางที่ผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ

พัฒนาในเรื่องต่อไปนี ้

๑) มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงตอ่หน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจรยิธรรม 

๒) กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๓) กลไกความพรอ้มรับผดิทั้งภายในและภายนอก 

๔) วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ

ตนเองที่จะต้องท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

• กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สามารถน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอน ส าหรับ

การพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 

๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 

๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนใหท้ั่วถึงในองค์กร 

๔) ด าเนนิการเป็นแบบอย่าง 

๕) สื่อสารให้ผู้มสี่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น

ในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 

 

 

 



-๑๘- 

• รายละเอียดแต่ละขั้นตอน 

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกนี้ คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการ

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นัน้มปีระเภทใดบ้าง 

- เปูาหมายส าคัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อ

ปูองกันไม่ใหเ้กิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจรงิและที่เห็น 

- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม

และท าให้เจ้าหนา้ที่รูส้ึกเป็นเจ้าของและร่วมมอืกับนโยบาย 

- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน /เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) 

ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์

กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับ

คนอื่น/กลุ่มอื่น 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 

การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ  การออก

ใบอนุญาต การใหบ้ริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้

เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือ

สือ่มวลชนใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่

เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 

- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ก็คือความตระหนักของ

ผูบ้ริหารและเจ้าหนา้ที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน

ดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความ

รับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและยังต้องท าให้ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ 

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็น

หรอืแบบเป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชนท์ับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใชเ้พื่อการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหนา้ที่และหัวหน้างานระดับสูง 

- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และ

กรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตัง้แต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างตอ่เนื่อง ในระหวา่งท างาน  



-๑๙- 

เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผย

ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรูว้ิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่าง

ของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยาย

พร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ 

เช่น การติดต่อ การร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการ

ลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การ

จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัว

และความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอ่ไป 

๔) ด าเนนิการเป็นแบบอย่าง 

- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของ   

ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับบริหารซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน 

สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญ

เนื่องจากเจา้หนา้ที่มักจะค านงึถึงสิ่งที่ผูบ้ริหารให้ความสนใจ 

- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหา

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ (๒) ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์

สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ        

(๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ

ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๕) สื่อสารกับผูม้ีสว่นได้เสีย 

- ประเด็นส าคัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่

ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่

เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุด

เสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีปูองกันไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้

อ านาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องคก์รภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์

ทับซ้อนและผลที่ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมาย

บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจ

มีกับหุ้นส่วนและผูท้ าสัญญาด้วย 

 



-๒๐- 

- นอกจากนี ้ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใชว้ิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วน

ร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย

การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับ

ซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มี

ส่วนได้เสียทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้

การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดย

สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพ

การท างาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความ

ร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่า

องค์กรมคีวามมุง่มั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและ

มาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และ

ปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้

ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่

บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท า

ในสิ่งที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยใหผ้ลประโยชน์ของ

สาธารณะมีความส าคัญในอันดับต้น 

ความซื่อตรงตอ่หน้าที่ของเจา้หนา้ที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิตธิรรม (ประชาชน

ทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม) 



บทที่ ๔ 

การเปดิเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผูเ้ปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจรงิเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มชิอบ

ที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการ

สนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการ

ประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสีย

ความก้าวหน้าในอาชีพและแมแ้ตสู่ญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปูองคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ

การแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่

ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอก

องค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหาร

ภายในใช้การไม่ได้หรอืขาดประสิทธิภาพ 

• ท าไมการเปิดเผยจงึท าได้ยาก : การศกึษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการ

ผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญ คือ การขัดแย้งกันระหว่างความ

เที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กร

ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององคก์รภาครัฐ 

การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรม

ในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อ

กลุ่มคนและสังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัย

ส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้อง

เป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกปูอง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการ

ปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติ

อย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมทั้งการปกปูองข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและ

ไว้วางใจได้ 

• การส่งสาสน์ขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผย

พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการ และข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับ

ความเช่ือม่ันว่าถูกปกปิด ตอ้งมคี าแนะน าแก่เจ้าหนา้ที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการ

อย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจรยิธรรมที่มแีนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผดิ 

• กฎหมาย ระเบียบ และ นโยบาย : รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบ

กฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนด 



-๒๒- 

พฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้ง

ต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดว้ย 

การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อปูองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและ

การตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นัน้ต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมี

การด าเนินการอย่างไร และองค์กรตอ้งแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ 

• องค์กรควรจะท าอย่างไร : วิธีที่ดีที่สุดหน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย

การกระท าผิดจัดช่องทางอ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้ง

คนอื่นๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ของการปกปูองผูเ้ปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ 

- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 

- เพื่อให้แนใ่จว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

- เพื่อให้แนใ่จว่าจะต้องมีการปกปูองคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 

ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ

เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ ผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรอืองค์กรจรยิธรรมภายนอก  

การรายงานหรอืเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมชิอบในหน้าที่ของเจ้าหนา้ที่ 

- การบริหารที่เป็นอคติ หรอื (ล้มเหลว) 

- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ

แผ่นดนิ 

- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการข่มขู่

คุกคามหรอืการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะและประกาศใชอ้ย่างชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนการ คอื บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผยจะต้อง

ท าอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหนว่ยงานจะสนับสนุนและปกปูอง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อ

การเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที  

(อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อ

หัวหน้าผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมของ

องค์กร 

 



-๒๓- 

การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ

ตรวจสอบและสิ่งที่หนว่ยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้าหนา้ที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่ม คือ 

๑) การประพฤติมชิอบของเจา้หนา้ที่ตามกฎหมาย ปปช. 

๒) การบริการที่ผดิพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผูอ้ื่น 

๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ 

หรอืผูร้ับจ้างจากรัฐเป็นผลใหง้บประมาณถูกใช้สูญเปล่า 

๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ

หรอืกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ

สื่อมวลชน การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของ

หนว่ยงาน หรอืการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 

- เนือ้หาในการเปิดเผย 

- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 

- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 

- เปิดเผยต่อใคร 

- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 

- กลไกในการสนับสนุนและปกปูอง 

- กระบวนการตรวจสอบ 

- บทบาทในการบริหารและความรับผดิชอบ 

• การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 

มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือ

การให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อ

ผูบ้ังคับบัญชาหรอืเจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงาน

ได้นอกสถานที่ หรอืรายงานต่อองค์กรอิสระ เชน่ ปปช. ปปท. ผูต้รวจการแผน่ดิน 

• การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครอง

อย่างเชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย /กระบวนการ

ในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน และควร

มีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผูบ้ังคับบัญชา 

 



-๒๔- 

• เบื้องหลังความส าเร็จ 

ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ

องค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการปูองกัน

ปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก

การเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกปูองพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญใน

การเปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหนา้ที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 

การปกปูองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส าคัญมากหน่วยงาน

จะต้องพิสูจนใ์ห้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้

เจ้าหนา้ที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผดิชอบในการรายงาน 

• ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 

- มีเจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบโดยตรงหรอืมีเครอืข่ายสนับสนุน 

- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกปูองคุ้มครอง 

- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหนา้ที่ผู้รับผดิชอบ 

- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ /อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะ 

- มีเครอืข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะ สนทนากับผูเ้ปิดเผยคนอื่นๆ 

และหัวหนา้สายงาน 

• บทบาทส าคัญของการบริหาร 

ผูบ้ริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยใหเ้กิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้

เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ 

และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทส าคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการ

ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขา้ราชการตอ่การรายงาน 

สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระท าผิดและภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญ

มากในการสร้างบรรยากาศในที่ท างาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของ

ข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ 

ผูอ้ านวยการและเจ้าหนา้ที่ ต้องไม่คุกคาม หรอืท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น

เหยื่อ เจา้หนา้ที่ผู้รับผดิชอบต้องปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผยหรือผู้ต้องสงสัยใน

การเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน 

หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลด

ปฏิกิรยิาทางลบและปูองกันผู้ต่อตา้นเท่าที่จะท าได้ 

 



-๒๕- 

บทบาทอื่นๆ คือ 

- ลดความเครียดของผูเ้ปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 

- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย 

- พัฒนาโครงสรา้งผู้น าแก่ลูกน้องที่ท างาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้

แนใ่จว่าได้รับการสนับสนุนและปูองกันพยานที่ดี 

- ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน 

- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝาุยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้ค าปรึกษา

แนะน าลูกน้องไม่ให้ท าผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 

และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วน

เสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไร 

ผูบ้ริหารตอ้งท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตัง้แต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 

เป็นความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผย

จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหาร

จะต้องระงับไม่ใหก้ารกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือท าให้ผู้อื่นรับรู้

ได้วา่ท าเพื่อประโยชน์สว่นตนหรอืท าให้รับรู้ได้ว่า มีอทิธิพลต่อการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติ

ทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไมต้องเปิดเผย และ อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการ

เปิดเผยการกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision 

making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหัวหน้า /ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการ

ฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงานการเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล

รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน 

• เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) 

- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ

การบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรอืการคดโกงและการทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้ค าปรึกษา

การเปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดที่เหมาะสม และปกปูองการตอ่ต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง

ธรรมชาติและขนาดขององคก์ร 



-๒๖- 

- นโยบาย โครงสรา้ง และกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง

เหมาะสมกับผูบ้ริหาร ผูบ้ังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหนา้ที่เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๕ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

๑) การเตรยีมตัวก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)  

 • ก่อนเข้ามารับต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง    

คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มกีารด าเนินกิจการใดๆ บ้าง  

• ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ท าธุรกิจหรือท าการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง

ตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้น

หรือการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้อง

ส ารวจกิจการต่างๆ ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๒) การปฏิบัติหน้าที่หรอืด ารงตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

• เจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า

ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจรติ  

• คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ด าเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์สว่นรวมไว้ดว้ย  

๓) การด าเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากต าแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ยังไม่ถึง ๒ ป)ี  

• กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ 

ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้น

จากต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐในต าแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ามการด าเนินกิจการของคู่สมรสของ

เจ้าหนา้ที่ของรัฐ 

การรับของขวัญหรอืรับผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใชป้ระกอบการด าเนินการตามนโยบายการรับของขวัญ

หรอืผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาขา้ราชการของสว่นราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  

 



-๒๘- 

พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ ์

เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก  ปราศจาก

ผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือ

ไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ

รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

• อะไรคือของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายน้ี 

- ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ

บริการหรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน 

รายได้และผลประโยชน์จากการจา้งงานในราชการปกติ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี

ราคาได้ 

- ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้า

บริโภค ความบันเทิง การตอ้นรับใหท้ี่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญ

เครื่องใช้สว่นตัว บัตรก านัล บัตรลดราคาสนิค้า หรอืบริการ และ เงิน เป็นต้น 

- ของขวัญหรอืประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง

สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การ

ปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับ

ประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ 

• กรณกีารรับของขวัญหรอืรับผลประโยชน์  

ค าแนะน า : ท่านควรด าเนินการดังนี ้ 

ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม ๓ ข้อ นี้ เพื่อใช้ในการ

ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรอืผลประโยชนน์ั้นๆ คือ 

๑) เราควรรับหรอืไม่ 

๒) เราควรรายงานการรับหรอืไม่ 

๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรอืไม่ 

๑. เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่

เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

 



-๒๙- 

หรอืให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่ง

ที่จะรับ 

ถ้าเป็นการให้เงนิ ท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่

สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจ

เข้าข่ายการรับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนอืจากเงนินั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  

- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ปฏิบัติตนหรอืไม่ 

- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรอืผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานใน

อนาคต 

ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น

พิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาต 

หรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่า

บุคคลกลุ่มอื่น 

 

 
 

 

 

การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ

รับก่อใหเ้กิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วน

ตนที่ได้รับกลายเป็นมอีิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็น

การประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ    

มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและ

ผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร

ก าหนดนโยบายด้านนีอ้ย่างเคร่งครัดมากกว่าหนว่ยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆ จะต้อง

กระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์

ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ

ผลประโยชน์ใหก้ับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท าให้เกิดความสั่นคลอนความ

เชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมตี่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการส าคัญ  

ไมว่า่ของขวัญและหรอืผลประโยชนน์ัน้จะมีค่าเพยีงเล็กน้อย 

ก็ไมค่วรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สกึผูกพันหรือพันธะกับ

ผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน 



-๓๐- 

สมาชิกทั้งหมดในสังคมตอ้งได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึด

มาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่

มีอาชีพรับข้าราชการ 

 

๒. เราต้องรายงานหรือไม่ : การรายงานการรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ 

ตัดสินจากหลักการ ต่อไปนี ้

๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ

คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้าม

รับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-

รับกับองค์กรหรอืบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรอืรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

หนว่ยงานควรก าหนดนโยบายด้านนีใ้ห้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ

ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้ง

จากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต /ยึด

ใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมคีวามเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า

หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้

ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ

ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรอืผลประโยชนน์ั้นๆ 



-๓๑- 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้อง

ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด โดยต้องมี

ค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๔๓  

• มแีนวทางพิจารณา ดังน้ี 

ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจ้ะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะ

มีคา่ราคาเท่าใด 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้อง

รายงานหนว่ยงานและลงทะเบียนไว้ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท 

และเจ้าหนา้ที่มคีวามจ าเป็นต้องรับใหอ้งค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินวา่ สมควรให้ข้าราชการหรือ

เจ้าหนา้ที่ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรอืไม่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ

เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณา

อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย

หน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน

ของขวัญหรอืผลประโยชนท์ี่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวย ฯลฯ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน

เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ 

บาท ต้องรายงานของขวัญหรอืผลประโยชน์แตล่ะอย่างที่ได้รับ 

ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน

ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้อง

รายงานของขวัญหรอืผลประโยชนแ์ตล่ะอย่างนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ

(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล

บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิด

ความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธ

การรบั 



-๓๒- 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) 

ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณใ์ดๆ   

๓. เราสามารถเก็บรักษาไว้เองได้หรอืไม่ 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา

ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจา้หน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรอืไม่ 

๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน

ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 

 

• การรับของขวัญหรอืผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 

การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของ

ประชาชนต่อภาครัฐและตอ่ข้าราชการ 

กุญแจแหง่ความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย

กว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า

ของขวัญและหรอืผลประโยชนน์ั้นๆ มีคา่ต่ ากว่าที่เป็นจรงิ เพื่อหลกีเลี่ยงการรายงานการกระท าดังกล่าว 

นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวง ซึ่งเข้าข่ายฝุาฝนืประมวลจรยิธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขา้มความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึน้ 

การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและ

ก่อใหเ้กิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ท าให้เกิดความรู้สกึชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้

ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ ท าให้มีการ

ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด 



-๓๓- 

ในสถานการณเ์ชน่นี ้ผู้รับจ้าง ผูร้ับเหมา และหรอืผูร้ับจัดซือ้อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า

การรับจ้างตา่งๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรอืลดคุณค่าการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือ

เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติ

หนา้ที่โดยความรับผดิชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ

และผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ 

ถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะ

เป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่นๆก็ท าเชน่นี ้ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล

ผลประโยชน์พเิศษบ้าง” 

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมัก

เป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝกึอบรม/สัมมนา” 

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้

แมว้่าฉันจะใหค้ าแนะน าก็ตาม” 

“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนัน้ฉันก็ไม่ได้ฝาุฝนืกฎเกณฑใ์ดๆ” 

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกปูองท่านจากการ

ถูกด าเนนิการทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มชิอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานการณ์ตัวอย่าง 

หนว่ยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าท่ีจัดซือ้จดัจ้าง (HR procurement) ให้

เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหนา้ทีผู่้น้ันได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็น

ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคา้ที่เป็นคู่คา้กบั

หนว่ยงาน เจ้าหน้าท่ีได้เก็บของรางวัลนัน้ไว้โดยไมไ่ด้รายงานหนว่ยงาน เนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลท่ี

ตนชนะจากการเข้าร่วมกจิกรรมการสัมมนา 

ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสนิใจว่าจะตอ้งมี

การรายงานของรางวัลนัน้และลงทะเบียนเป็นของหนว่ยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาใน

การเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนัน้เป็นความชอบธรรมของ

หนว่ยงานท่ีจะตัดสนิใจวา่จะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิน้นี้ 

เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนา้ที่มคีวามเสี่ยงในเร่ืองผลประโยชน ์ในท่ีสุด

เจ้าหนา้ทีจ่ึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หนว่ยงานเพื่อประโยชนต์ามความเหมาะสม 



-๓๔- 

• โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
 

ประเด็นการตัดสินใจ  

เจตนารมณ ์ : อะไรเป็นเจตนาของการใหข้องขวัญและหรอืผลประโยชน์ 

กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ

ผลประโยชน์ 

ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 

คุณค่า : ของขวัญและหรอืผลประโยชนม์ีคา่ราคาเท่าใด 

หลักจรยิธรรม : มีหลักจรยิธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมแ่ละมีอะไรบ้าง 

อัตลักษณ์ : ผูใ้ห้มอีัตลักษณ์เพื่ออะไร 

เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 

 

• หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร 

การมพีฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อม

ฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน 

จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึน้กับความรา้ยแรงของการฝุาฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

อาจมสี่วนรว่มในการรับโทษทางอาญาดว้ย 

บทสรุป 

ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรม เป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น

ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และ

ตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 

นอกเหนอืจากเงนิเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้

รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีขอบเขตในการรับ

เสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อ

การทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง 

 

 

 

 


