คํานํา
คู่มื อการให้ค วามรู ้ และพัฒ นาส่ งเสริ ม การปฏิ บ ตั ิ งานเพื่ อป้ องกันผลประโยชน์ ท บั ซ้ อน
ได้รวบรวมสาระสําคัญและแนวทางในการปฏิบตั ิเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดการและป้ องกันปั ญหาที่เกิด
จากผลประโยชน์ทบั ซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ โดยใช้อาํ นาจหน้าที่ หรื ออิทธิ พลในความรับผิดชอบให้เกิ ดประโยชน์ส่วนตัว แต่ก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งมีอยูห่ ลากหลายรู ปแบบ
คู่ มื อ ฉบับ นี้ ประกอบด้วยสาระความรู ้ แนวคิ ด พร้ อ มข้อ เสนอแนะแนวทางเพื่ อ นํา มา
ประยุกต์ใช้ในการบริ หารการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพื่อป้ องกันปั ญหาอันเกิดจากการทุจริ ตประพฤติ
มิ ชอบ ทําให้ขาดจิ ตสํานึ กที่ ดีและความรั บผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่ งกลายเป็ นอุ ป สรรคในการปฏิ บ ตั ิงานให้
ได้ผลดีมีประสิ ทธิ ภาพอันจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ห วั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อฉ บั บ นี้ จะเป็ น ป ระโยช น์ ต่ อบุ ค ล าก รใน สํ านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลําพูน ในการเสริ มสร้างความรู ้เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิรวมทั้ง
กระตุ ้น จิ ต สํ านึ ก ที่ ดีให้ องค์ก รเข้ม แข็ง และมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมเพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บ ัติง านมี ค วาม
โปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต เป็ นที่ศรัทธาเชื่อมัน่ ของผูม้ าใช้บริ การและหน่วยงานอื่น ๆ ต่อไป
ส่ วนอํานวยการ สํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัดลําพูน

บทนํา
ตามมติ ครม. เรื่ อง การขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ ช าติ ว่าด้วยการป้ องกันและปราบปราม
การทุจริ ตแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
ทุ ก หน่ ว ยงาน แปลงแนวทางและมาตรการตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ว ยการป้ อ งกัน และปราบปราม
การทุ จ ริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) สู่ การปฏิ บ ั ติ โดยกํ า หนดไว้ใ นแผนปฏิ บ ั ติ ร าชการ 4 ปี
และแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
จัดเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผลเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทราบถึงสถานะระดับคุณธรรมและความโปร่ งใส
ของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ ง ว่ามีการดําเนิ นงานเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ในภาพรวมปกติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมหรื อ ไม่ อยู่ใ นระดับ ใด มี ข ้อ ที่ ค วรพัฒ นาปรั บ ปรุ ง ใดบ้ า ง
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ปฏิ บ ัติ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต เป็ นที่ พ่ ึ ง พิ ง ของประชาชนได้ อ ย่ า งแท้จ ริ ง
นอกจากนี้ แล้ว การประเมินดังกล่าวจะเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสําคัญประการหนึ่ งที่นาํ ไปสู่ การเพิ่มค่าดัชนี ช้ ี วดั
ภ าพ ลั ก ษ ณ์ ค อ ร์ รั ป ชั่ น ข อ งป ร ะ เท ศ ไ ท ย (Corruption Perception Index : PCI) ให้ ไ ด้ ร ะ ดั บ 5 0
จากคะแนนเต็ม 100 ภายในปี พ.ศ. 2560 ตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในยุทธศาสตร์ ชาติว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปราม ระยะที่ 2 (แผนพัฒ นาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11 ได้ก าํ หนดเป้ าหมาย
ดังกล่าวไว้ในปี พ.ศ. 2559)
เพื่อให้เกิดแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจน สําหรับให้ขา้ ราชการ พนักงานราชการ และพนักงาน
จ้าง ยึดถือในการปฏิบตั ิงานที่โปร่ งใส ซื่ อตรง สุ จริ ต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม เพื่อป้ องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน อันอาจจะเกิดกับภายในองค์กร ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ทั้งเจตนา
หรื อไม่เจตนาหรื อบางเรื่ องเป็ นการปฏิบตั ิต่อกันมาจนไม่เห็นว่าเป็ นสิ่ งผิดแต่อย่างใด คู่มือนี้คือการ
เสริ มสร้างจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรให้เข้มแข็งและมีคุณธรรมจริ ยธรรม
เพิ่มขึ้นตระหนักถึง “ประโยชน์ของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตัว”
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน ถือเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ประเภทหนึ่ง เพราะเป็ นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรื อจริ ยธรรม ด้วยการใช้อาํ นาจในตําแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซง การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสิ นใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้ง
คุณธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็ นอิสระ ความเป็ นกลาง และความเป็ นธรรม จนส่ งผล
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่ วนรวม และทําให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบัน
และสังคม ต้องสู ญเสี ยไป โดยผลประโยชน์สูญเสี ยไปอาจอยูใ่ นรู ปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพ
การให้บริ การ ความเป็ นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดถึงโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กร
จนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรี ยกรับเงินหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากผูป้ ระกอบการ

เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมตั ิการออกใบอนุ ญาตประกอบกิจการใด ๆ หรื อแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การ
ยกเว้น หรื อการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็ น
ต้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผูท้ ี่ จงใจกระทําความผิดยังพบผูก้ ระทําความผิดโดยไม่ เจตนา
หรื อไม่มีความรู ้ ในเรื่ องดังกล่าวอีกเป็ นจํานวนมาก จนนําไปสู่ การถูกกล่าวหาร้องเรี ยนเรื่ องทุจริ ตหรื อถูก
ลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน หรื อความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็ นประเด็นปั ญหาทางการบริ หารภาครัฐในปั จจุบนั ที่เป็ นบ่อเกิดของ
ปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปั ญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ
เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อนได้กาํ หนดให้บุคคลผูด้ าํ รง
ตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่ วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริ การแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ดังนี้
1. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และรับผิดชอบ
3. การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อกว่ า ประโยชน์ ส่ วนตนและไม่ มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. การยืนหยัดทําในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริ การประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
6. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และบิดเบือนข้อเท็จจริ ง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
9. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ประมวลจริ ยธรรมข้ าราชการพลเรื อน ได้กาํ หนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของข้าราชการ
ในการป้ องกันปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการปฏิบตั ิราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด 2 ข้อ
3(3) ข้อ 5(1), (2), (3), (4) ข้อ 6(1), (2), (3) ข้อ 7(4), (5) ข้อ 8(5) ข้อ 9(1) ดังนี้

จริยธรรมข้ าราชการพลเรื อน
ข้ อ 3 ข้ าราชการต้ องยึดมั่นในจริ ยธรรมและยื นหยัดกระทําในสิ่ งที่ถูกต้ องและเป็ นธรรม
โดยอย่ างน้ อยต้ องวางตน ดังนี้
(3) ต้อ งรายงานการดํา รงตํา แหน่ ง ทั้ง ที่ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทนและไม่ ไ ด้รั บ ค่ า ตอบแทน
ในนิ ติบุคคลซึ่ งไม่ใช่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่นของรัฐ
และกิ จการที่ รัฐถื อหุ ้ น ใหญ่ ต่ อ หัวหน้ าส่ วนราชการและคณะกรรมการจริ ย ธรรม ในกรณี ที่ ก ารดํา รง
ตําแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบตั ิหน้าที่หรื ออาจทําให้การปฏิบตั ิหน้าที่เสี ยหาย
ความในข้อนี้ ให้ใช้บ งั คับ กับการเป็ นลู กจ้าง การรั บจ้างทําของ การเป็ นตัวแทน การเป็ น
นายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทํานองเดียวกันด้วย
ข้ อ 5 ข้ าราชการต้ องแยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากตําแหน่ งหน้ าที่และยึดถือประโยชน์ ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่ าประโยชน์ ส่วนตน โดยอย่ างน้ อยต้ องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาํ ความสัม พันธ์ ส่ วนตัวที่ ตนมี ต่อบุ คคลอื่ น ไม่ ว่าจะเป็ นญาติ พี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรื อผูม้ ี บุญคุ ณ ส่ วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็ นคุณหรื อเป็ นโทษแก่บุ คคลนั้น หรื อ
ปฏิบตั ิต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรื อชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริ การ หรื อสิ่ งอํานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรื อผูอ้ ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทําการใด หรื อดํารงตําแหน่ง หรื อปฏิ บตั ิการใดในฐานะส่ วนตัว ซึ่ งต่อให้เกิ ด
ความเคลือบแคลงหรื อสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณี มีความเคลื อบแคลงหรื อสงสัย ให้ขา้ ราชการผูน้ ้ นั ยุติการกระทําดังกล่ าวไว้ก่อน
แล้วแจ้งให้ผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้าส่ วนราชการและคณะกรรมการจริ ยธรรมพิ จารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมวินิจฉัยเป็ นประการใดแล้วจึงปฏิบตั ิตามนั้น
(4) ในการปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ที่ รับ ผิด ชอบในหน่ ว ยงานโดยตรงหรื อ หน้ า ที่ อื่ น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรื อหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็ นหลัก
ในกรณี ที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรื อประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน
หรื อส่ วนกลุ่ม อันจําเป็ นต้องวินิจฉัยหรื อชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็ นสําคัญ
ข้ อ 6 ข้ า ราชการต้ อ งละเว้ น จากการแสวงประโยชน์ ที่ มิ ช อบโดยตํ า แหน่ งหน้ า ที่ แ ละ
ไม่ กระทําการอันเป็ นการขัดกันระหว่ างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยอย่ างน้ อยต้ องวางตน
ดังนี้
(1) ไม่เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับ หรื อยอมให้ผอู ้ ื่นเรี ยก รับ หรื อยอมจะรับซึ่ งของขวัญแทน
ตนหรื อญาติของตน ไม่วา่ ก่อนหรื อหลังดํารงตําแหน่งหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ไม่วา่ เกี่ยวข้องหรื อไม่เกี่ยวข้องกับ

กับ การปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ หรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยา หรื อเป็ นการให้ตามประเพณี หรื อ
ให้แก่บุคคลทัว่ ไป
(2) ไม่ใช้ตาํ แหน่ง หรื อกระทําการที่เป็ นคุณ หรื อโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(3) ไม่ เสนอ หรื ออนุ ม ัติโครงการ การดําเนิ น การ หรื อการทํานิ ติกรรมหรื อสั ญ ญา ซึ่ ง
ตนเองหรื อบุคคลอื่นจะได้รับประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรื อประมวลจริ ยธรรมนี้
ข้ อ 7 ข้ าราชการต้ องเคารพและปฏิบัติตามรั ฐธรรมนูญและกฎหมายอย่ างตรงไปตรงมา
โดยอย่ างน้ อยต้ องวางตน ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมายใช้หรื อแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
ตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น และต้องเร่ งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่ อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิ ทธิ หรื อประโยชน์อื่นใดแทน
บุคคลอื่นอันเป็ นการเลี่ยงกฎหมาย หรื อใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่ งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิ ดทรัพย์สินของ
ตน
ข้ อ 8 ข้ าราชการต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็ นกลางทางการเมือง ให้ บริการ
แก่ ประชาชนโดยมีอธั ยาศัยทีด่ ีและไม่ เลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็ นธรรม โดยอย่ างน้ อยต้ องวางตน ดังนี้
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็ นพิ เศษให้แก่ ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรื อผูม้ ี บุญคุ ณและ
ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรม ไม่เห็นแก่หน้าผูใ้ ด
ข้ อ 9 ข้ าราชการต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ าวสารของทางราชการอย่ า ง
เคร่ งครั ดและรวดเร็ว ไม่ ถ่วงเวลาให้ เนิ่นช้ าและใช้ ข้อมูลข่ าวสารที่ได้ มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้ าที่
และให้ ข้อมูลข่ าวสารแก่ ประชาชนอย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันการณ์ และไม่ บิดเบื อนข้ อเท็จจริ ง โดยอย่ าง
น้ อยต้ องวางตน ดังนี้
(1)llไม่ ใ ช้ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าจากการดํา เนิ น งานไปเพื่ อ การอื่ น อัน ไม่ ใ ช่ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อบุคคลอื่น
ความหมายผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
คํา ว่ า Conflict of Interests มี ก ารใช้ ค ํา ในภาษาไทยไว้ห ลายคํา เช่ น “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ ขดั กัน” หรื อ “การขัดกันแห่ งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่ านี้ ถือเป็ นรู ปแบบหนึ่ ง
ของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็ นการกระทําที่ขดั ต่อหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และหลักการ
บริ หารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี (Good Governance) โดยทั่ว ไปเรื่ องผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น จึ ง หมายถึ ง
ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ กล่าวคือเป็ นสถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิ พล
ตามอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิ ดผลเสี ยต่อผลประโยชน์

ส่ วนรวม มีหลากหลายรู ปแบบไม่จาํ กัดอยู่ในรู ปของตัวเงิน หรื อทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึ งผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรื อทรัพย์สิน
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ ยนแปลงไป จาก
เดิ มที่นักการเมืองและนักธุ รกิ จเป็ นบุ คคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดี ต นักธุ รกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง
เพื่อให้นกั การเมืองช่ วยเหลือสนับสนุ นธุ รกิจของตน ซึ่ งในบางครั้งสิ่ งที่นกั ธุ รกิจต้องการนั้น มิได้รับการ
ตอบสนองจากนักการเมืองทุกครั้งเสมอไป นักธุ รกิจก็ตอ้ งจ่ายเงินจํานวนมากแก่นกั การเมือง ในปั จจุบนั นัก
ธุ รกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่นการเมืองเองเพื่อให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ในสังคมได้ และที่สาํ คัญคือทําให้ขา้ ราชการต่าง ๆ ต้องปฏิบตั ิตามคําสั่ง
รู ปแบบ (Conflict Of Interests)
การรับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) ได้ แก่
 การรับของขวัญหรื อของกํานัลที่มีค่าอื่น ๆ ซึ่ งส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
 การที่บริ ษทั สนับสนุ นการเดิ นทางไปประชุ ม/ดู งานในต่างประเทศ ของผูบ้ ริ หาร
และอาจรวมถึงครอบครัว
 การที่ ห น่ วยงานราชการรั บ เงิ น บริ จาคสร้ างสํา นัก งานจากบริ ษ ัท ธุ รกิ จที่ ติ ด ต่ อ
กับหน่วยงาน
 เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐรั บ ของแถมหรื อผลประโยชน์ในการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ เกี่ ยวกับ การ
จัดซื้ อจัดจ้าง
 การที่ บุ ค คลปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เอาผลประโยชน์ ส่ ว นตัว ไปพัว พัน ในการตัด สิ น ใจ
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง และเป็ นการเสี ยประโยชน์ของทางการ
การกระทําทีอ่ ยู่ในข่ าย Conflict of Interests
รั บผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คื อ การรับสิ นบนหรื อของขวัญ เช่ น เป็ นเจ้าพนักงานสรรพากร
แล้วรับเงินจากผูม้ าเสี ยภาษี หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่จดั ซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็ นต้น
ใช้ อิทธิพล (Influence Peddling) เป็ นการเรี ยกผลตอบแทนในการใช้อิทธิ พลในตําแหน่ ง
หน้าที่เพื่อส่ งผลที่เป็ นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งอย่างไม่เป็ นธรรม
ใช้ ทรั พย์ สินของนายจ้ างเพื่ อประโยชน์ ส่วนตน (Using employer’s property for private
advantage) ได้แก่ การใช้รถยนต์ราชการ หรื อใช้คอมพิวเตอร์ ของราชการทํางานส่ วนตัว เป็ นต้น
ใช้ ข้ อ มู ล ลั บ ข อ ง ร าช ก าร (Using confidential information) เช่ น รู ้ ว่ าร าช ก าร
จะตัดถนน แล้วรี บชิงไปซื้อที่ดกั หน้าไว้ก่อน

รั บ ง า น น อ ก (Outside employment or moonlighting) ไ ด้ แ ก่ ก า ร เปิ ด บ ริ ษั ท
หากินซ้อนบริ ษทั ที่ตนเองทํางาน เช่น พนักงานขายแอบเอาสิ นค้าตัวเองมาขายแข่ง หรื อเช่ นนักบัญชี ที่รับ
งานส่ วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ
ทํางานหลังออกจากตําแหน่ ง (Post Employment) เป็ นการไปทํางานให้ผูอ้ ่ืนหลังออกจาก
งานเดิ ม โดยใช้ค วามรู ้ ห รื ออิ ท ธิ พ ลที่ เดิ ม มาชิ งงาน หรื เอาประโยชน์โดยไม่ ช อบธรรม เช่ น เอาความรู ้
ในนโยบาย และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ
ประเภทของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
 การใช้ตาํ แหน่งไปดําเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุ รกิจของตนเองโดยตรง
 ใช้ตาํ แหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย
 การรับผลประโยชน์โดยตรง
 การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ตาํ แหน่งหน้าที่การงาน
 การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
 การนําข้อมูลอันเป็ นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 การทํางานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขดั แย้งกับแห่งเดิม
 ผลประโยชน์ทบั ซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทาํ งาน
 การปิ ดบังความผิด
ตัวอย่ างประโยชน์ ทบั ซ้ อน
 หาประโยชน์ให้ตนเอง
 รับประโยชน์จากตําแหน่งหน้าที่
 ใช้อิทธิ พลเรี ยกผลตอบแทน
 ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
 ใช้ขอ้ มูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
 รับงานนอก แล้วส่ งผลเสี ยให้งานในหน้าที่
 ทํางานหลังออกจากตําแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริ ษทั
 การให้ของขวัญ ของกํานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
 ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริ การที่ดีกว่าลุกค้ารายอื่น
 ช่วยให้ญาติมิตรทํางานในหน่วยที่ตนมีอาํ นาจ
 ซื้ อขายตําแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของตน
รูปแบบของประโยชน์ ทบั ซ้ อน
 การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting Benefit)
 การทําธุ รกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรื อการเป็ นคู่สัญญา

 การทํางานหลังเกษียณ (Post-employment)
 การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting)
 การใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside information)
 การนํ า โครงการสาธารณะลงในเขตเลื อ กตั้ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นทางการเมื อ ง
(Pork-barreling)
การรับประโยชน์ ต่าง ๆ
 การรับของขวัญจากบริ ษทั ต่าง ๆ
 บริ ษทั สนับสนุนค่าเดินทางไปดูงานต่างประเทศ
 หน่วยราชการรับเงินบริ จาคจากธุ รกิจที่เป็ นลูกค้าของหน่วยงาน
 ได้รับของแถมหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากการจัดซื้อจัดจ้าง
 การที่คณะกรรมการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินในการกํากับดูแล
 การที่ ค ณะกรรมการฝากญาติ พี่ น้ อ งหรื อ คนที่ คุ ้น เคยเข้าทํา งานในรั ฐ วิส าหกิ จ
ที่ตนกํากับดูแลอยู่
ประโยชน์ อนั คํานวณเป็ นเงินได้
 การปลดหนี้หรื อการลดหนี้ให้เปล่า
 การให้ยมื โดยไม่คิดดอกเบี้ย
 การเข้าคํ้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
 การให้ค่านายหน้าหรื อค่าธรรมเนียมการเป็ นตัวแทน
 การขาย การให้เช่าซื้อทรัพย์สิน เกินมูลค่าที่เป็ นจริ งตามที่ปรากฏเห็นในท้องตลาด
 การใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรื อทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรื อค่าบริ การน้อยกว่า
ที่คิดกับบุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
 การให้ใช้บริ การโดยไม่คิดค่าบริ การ หรื อคิดค่าใช้บริ การน้อยกว่าที่ คิดกับบุคคล
อื่น โดยปกติทางการค้า
 การให้เดินทาง หรื อขนส่ งบุคคล หรื อสิ่ งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรื อคิดค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า
 การจั ด เลี้ ยง การจั ด มหรสพ หรื อการบั น เทิ ง อื่ น ให้ โ ดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
หรื อคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า

ข้ าราชการประจํากับกิจกรรมทีม่ ีความเสี่ ยงต่ อผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
 การรั บ ผลประโยชน์ หรื อการเรี ยกร้ องสิ่ งตอบแทนจากการปฏิ บ ตั ิ งานในหน้าที่
ความรับผิดชอบ
 การรั บ งานนอกหรื อการทํา ธุ ร กิ จ ที่ เบี ย ดบัง เวลาราชการ/งานโดยรวมของ
หน่วยงาน
 การทํางานหลังเกษียณให้กบั หน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขดั กับหน่วยงานต้นสังกัด
เดิม
 การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุ ระส่ วนตัวและในหลายกรณี มีการเบิกค่านํ้ามันด้วย
 การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่ วนตัว
 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ประจํา
 การใช้สิทธิ ในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนํายาไปใช้ที่คลินิกส่ วนตัว
 การรั บ ประโยชน์จากระบบการล็ อกบัตรคิ วให้แก่ เจ้าหน้าที่ หรื อญาติ เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน
กลุ่มวิชาชี พทีเ่ กีย่ วกับการตรวจสอบ ประเมินราคาและการจัดซื้อจัดจ้ าง
 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสิ นค้าที่จะจัดซื้ อจัดจ้างให้บริ ษทั ของตน
หรื อของพวกพ้องได้เปรี ยบหรื อชนะในการประมูล
 การให้ขอ้ มู ลจัดซื้ อจัดจ้างแก่ พ รรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการ
ประมู ล หรื อ การจ้า งเหมา รวมถึ ง การปกปิ ดข้อ มู ล เช่ น การปิ ดประกาศหรื อ
เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารล่าช้าหรื อพ้นกําหนดการยืน่ ใบเสนอราคา เป็ นต้น
การถูกเสนอสิ่ งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่ งทีค่ วรนํามาเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให้ เช่ น ให้แทนคําขอบคุ ณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิตนหรื อไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรื อผลประโยชน์ที่จะส่ งผลต่อการทํางานใน
อนาคต
ถ้าท่านทํางานอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง อ่อนไหว หรื ออยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งได้รับความไว้วางใจเป็ นพิเศษ
เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้ อจัดจ้าง การออกใบอนุ ญาต หรื อการอนุ มตั ิ/
อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักจริ ยธรรมเรื่ องนี้ มากกว่าบุคคลอื่น
การรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ อาจทําให้ติดเป็ นนิสัยอย่างรวดเร็ ว และ
ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ทําให้เกิดความรู ้สึกชอบหรื ออยากปฏิบตั ิต่อผูร้ ับบริ การ หรื อผูร้ ับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็ นผูใ้ ห้

ของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด โดยอิทธิ พลของความชอบหรื อประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทําให้มีการ
ปฏิบตั ิตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาํ หนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับเหมา และผูร้ ับจัดซื้อ อาจรับรู ้ผดิ พลาดและเข้าใจว่าการ
รับจ้างต่าง ๆ ไม่ตอ้ งทําในระดับมาตรฐานหรื อลดคุณค่าการบริ การ
นอกจากนั้น หากเกิ ดการปฏิบตั ิเป็ นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการและหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบตั ิหน้าที่ และละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยความรับผิดชอบ ซึ่ งจัดได้วา่ เป็ นการรับสิ นบน
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลัก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543 (มาตรา 103)
ข้ อ 5 เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐจะรับทรัพย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่ อไปนี้
(1) จากญาติ ซึ่ งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) จากบุคคลอื่น ราคาหรื อมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
การรับทรั พย์ สินหรื อประโยชน์ อื่นที่มีมูลค่ าเกินกว่ า 3,000 บาท โดยมีความจําเป็ นต้ องรั บเพื่อรั กษาไมตรี
มิตรภาพ ต้ องแจ้ งผู้บริหารสู งสุ ดของหน่ วยงานโดยทันทีทสี่ ามารถกระทําได้
หากมีความจําเป็ นต้ องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะทําอย่ างไร
 แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการวินิจฉัย
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้
 ไม่ควรรับ - ส่ งคืน ส่ งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ
บทลงโทษ มาตรา 103
- จําคุ กไม่เกิ น 3 ปี หรื อปรับไม่เกิน 6 หมื่ นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่า
การรับนั้นตนเองไม่รู้เห็น ยินยอม ในการกระทําของคู่สมรสฯ = ไม่ผดิ
แนวทางพิจารณาในการปฏิบัติ
- ของขวัญทั้งหมดที่ มีค่าทางวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ เช่ น งานศิ ลปะ พระพุทธรู ป
เครื่ องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรื อเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็ นทรัพย์สินของ
องค์กร ไม่วา่ จะมีค่าราคาเท่าใด
- ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ เมื่ อเที ยบกับ ราคาตลาด มี ค่ าน้อยกว่า 3,000 บาท
ไม่ตอ้ งรายงานและอาจเก็บเป็ นของตนเองได้
- ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ใ ด ๆ เมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค่ า เกิ น 3,000 บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้

- ถ้ า ของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์ ท่ี มี ค่ า ทางการตลาด ระหว่ า ง 3,000 - 15,000 บาท
และเจ้าหน้าที่มีความจําเป็ นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่ วนราชการตัดสิ นว่า สมควรให้ขา้ ราชการหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรื อไม่
- ถ้าของขวัญหรื อผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็ น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรื อตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุ ญาต
ให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐผูน้ ้ ันเก็บรั กษาของไว้เป็ นกรณี ไป เช่ น ของขวัญในการย้ายหน่ วยงาน
ในขณะดํารงตํา แหน่ ง เดิ ม ของขวัญ ในโอกาสเกษี ย ณอายุราชการหรื อ ลาออกจากงาน ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์ที่เพื่อนร่ วมงานให้เมื่อเจ็บป่ วย ฯลฯ
- ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผูใ้ ห้
คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรื อผูใ้ ห้มีความสัมพันธ์กนั หลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี มีค่ามากกว่า 3,000 บาท
ต้องรายงานของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
- ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรื อผลประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็ นการขอบคุณในการให้บริ การที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
- ของขวัญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ด้รั บ เพื่ อ เป็ นการขอบคุ ณ จากผู ้รั บ บริ ก าร
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสมํ่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิ พล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริ การของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื อก่อให้เกิดความรู ้สึกชอบ
และขาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์เมื่อมีผมู ้ ารับบริ การ ควรปฏิเสธการรับ
- เงินสดหรื อสิ่ งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ๆ
แนวทางการบริหารเพื่อป้ องกันเรื่ องผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
 วางกรอบการทํางาน เป็ นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จาํ กัดอยู่กบั รายละเอียดข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง สามารถนําไปพัฒนาเป็ นรู ปแบบการจัดการตามบริ บทขององค์กร และกฎหมายได้มี 6 ขั้นตอน
สําหรับการพัฒนาและการปฏิบตั ิตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
1) ระบุวา่ มีผลประโยชน์ทบั ซ้อนแบบใดบ้างที่มกั เกิดขึ้นในองค์กร
2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปั ญหา
3) ให้ก ารศึ ก ษาแก่ เจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริ หารระดับ ต่าง ๆ รวมถึ งเผยแพร่ นโยบายการ
ป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนให้ทวั่ ถึงในองค์กร
4) ดําเนินการเป็ นแบบอย่าง
5) สื่ อ สารให้ ผู ม้ ี ส่ วนได้เสี ย ผู ร้ ั บ บริ ก าร ผู ส้ นับ สนุ น องค์ก ร และชุ ม ชนทราบถึ ง
ความมุ่งมัน่ ในการจัดการเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้ องกันเรื่ องผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
1) การระบุผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ขั้น ตอนแรกคื อ การระบุ ว่าในการทํางานของหน่ วยงาน มี จุดใดบ้างที่ เสี่ ย งต่ อการ
เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน และผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้น้ นั มีประเภทใดบ้าง เป้ าหมายสําคัญคือ
องค์กรต้องรู ้ ว่าอะไรคื อผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที่ เป็ นไปได้ เพื่ อป้ องกันไม่ให้เกิ ดผลประโยชน์ ทบั ซ้อนที่
เกิดขึ้นจริ งและที่เห็นการมีส่วนร่ วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ ยงได้ครอบคลุมและ
ทําให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็ นเจ้าของและร่ วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้ ตอ้ งพิจารณานิ ยาม
และข้อกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ ส่ วนตน เช่ น ผลประโยชน์ ท างการเงิ น/เศรษฐกิ จ (เช่ น
หนี้ ) ธุ รกิจส่ วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุ มชน ชาติพนั ธุ์
ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กบั องค์กรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมื อง
ฯลฯ) การทํางานเสริ ม ความเป็ นอริ /การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ ยง เช่น การปฏิ สัมพันธ์กบั ภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้ อจัดจ้าง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรื ออุปกรณ์ในภาคธุ รกิจ
การออกใบอนุ ญาต การให้บริ การที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ
การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่ งของสนับสนุ นช่วยเหลื อผูเ้ ดื อดร้ อน การตัดสิ น
ข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรื อสื่ อมวลชนให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
2) พัฒนากลยุทธ์ และตอบสนองอย่ างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่ งในการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนก็คือ ความตระหนักของ
ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีจดั การผลประโยชน์ทบั ซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชดั ระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของ
สมาชิกในองค์กร และยังต้องทําให้ผบู ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่สามารถรู ้ได้วา่ เมื่อใดมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
เกิดขึ้นและในแบบใด แบบเกิดขึ้นจริ ง แบบที่เห็น หรื อแบบเป็ นไปได้ เปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อนและ
บันทึกกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
3) ให้ ความรู้ แก่ เจ้ าหน้ าทีแ่ ละหัวหน้ างานระดับสู ง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนมีประสิ ทธิ ภาพ ต้องมีการให้ความรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสู ง และ
กรรมการบริ หารการให้ความรู ้จะเริ่ มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่
ทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ส่ วนตัวผูบ้ ริ หารเองก็จะต้องรู ้วธิ ี จดั การผลประโยชน์ทบั ซ้อน

ขั้นตอนแรกของการให้ความรู ้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของ
ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายของผูม้ ีตาํ แหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตัวอย่างที่ชดั เจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็ นจุดเสี่ ยงมาก ๆ เช่นการ
ติดต่อ การร่ วมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรู ป การลดขั้นตอนและ
การกระจายอํานาจ ความสัมพันธ์กบั เอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็ นต้น
นอกจากการให้ค วามรู ้ แล้ว ความตื่ นตัวและเอาใจใส่ ของผูบ้ ริ หาร รวมถึ งกลยุท ธ์
การจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะมีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิ บตั ิตาม การสร้ างความตื่นตัว
และความเอาใจใส่ จะช่วยในการแสวหาจุดเสี่ ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4) ดําเนินการเป็ นแบบอย่ าง
การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่มีประสิ ทธิ ภาพ จําเป็ นต้องอาศัยความทุ่มเทของผูท้ ี่
อยู่ในตําแหน่ งระดับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งต้องแสดงภาวะผูน้ าํ สนับสนุ นนโยบายและกระบวนการอย่างเข้มแข็ง
สนับสนุ นให้เจ้าหน้าที่ เปิ ดเผยผลประโยชน์ทบั ซ้อน และให้ความช่วยเหลื อแก้ไข ผูบ้ ริ หารมีความสําคัญ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่มกั จะคํานึงถึงสิ่ งที่ผบู ้ ริ หารให้ความสนใจ โดยผูบ้ ริ หารต้อง
(1) พิ จารณาว่ามี ข ้อมู ล เพี ย งพอที่ จะชี้ ว่าหน่ วยงานมี ปั ญ หาผลประโยชน์ ท ับ ซ้อ น
หรื อไม่
(2) ชัง่ นํ้าหนักปะโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ
และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรื อแก้ไขผลประโยชน์ทบั ซ้อน
และ
(3) พิจารณาปั จจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
5) สื่ อสารกับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู ้ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย เนื่องจาก
ไม่ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทบั ซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรับรู ้ เป็ นตนรงกันข้าม
ผลเสี ยที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กนั
การทํางานกับองค์กรภายนอกไม่วา่ เป็ นเอ็นจีโอหรื อภาคธุ รกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ ยง
ของผลประโยชน์ทบั ซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่วา่ เป็ นเรื่ องข้อมูลภายใน หรื อโอกาสการใช้อาํ นาจ
หน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
และผลที่ ตามมาหากไม่ ปฏิ บตั ิ ตามนโยบาย เช่ น ยกเลิ กสั ญญา หรื อดําเนิ นการตามกฎหมาย บางองค์ก ร
ภาครัฐจะอาศัยจริ ยธรรมธุ รกิจเพื่อสื่ อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผทู ้ าํ ธุ รกิจมีกบั หุ ้นส่ วนและ
ผูท้ าํ สัญญาด้วย

นอกจากนี้ ควรสื่ อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วธิ ีต่าง ๆ เช่น ให้มี
ส่ วนร่ วมในการระบุจุดเสี่ ยงและร่ วมกันพัฒนากลไกป้ องกันแก้ไขปั ญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่ างนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน ร่ วมทบทวนและปรับปรุ งกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทบั
ซ้อน วิธีเหล่านี้จะทําให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่ วมมือจากผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย ทั้งนี้ในการร่ วมกันจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยนี้ องค์กรภาครัฐต้องทํา
ให้การตัดสิ นใจทุกขั้นตอนโปร่ งใสและตรวจสอบได้
6) การบังคับใช้ และทบทวนนโยบาย
ระบบการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิ ทธิ ภาพสมํ่าเสมอ
โดยสอบถามข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริ ง และตอบสนองต่อ
สภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู ้สึกเป็ นเจ้าของและความ
ร่ วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรี ยนรู ้จากองค์กรอื่น ๆ การแสวงหาการเรี ยนรู ้เช่นนี้ ยงั เป็ นการสื่ อสารว่าองค์กร
มีความมุ่งมัน่ ในการจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ ยงและมาตรการ
และผลการทบทวนหรื อมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่ อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการ
ทํางานให้ส อดคล้องกัน โดยอาจพัฒ นาระบบสนับ สนุ นเพื่ อช่ วยพัฒ นาทัก ษะและการให้ค าํ ปรึ ก ษาแก่
เจ้าหน้าที่
การเปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะ*
การเปิ ดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ ยวกับการประพฤติ มิชอบและการบริ หารที่ บกพร่ อง/
อคติของภาครัฐ เป็ นรากฐานของความถูกต้องเป็ นธรรม (integrity) และการยึดมัน่ ยืนหยัดทําในสิ่ งที่ถูกต้อง
ผูเ้ ปิ ดเผยผลประโยชน์ : ผูเ้ ปิ ดเผยเป็ นผูท้ ี่รายงานข้อมูลที่เป็ นจริ งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบ
ที่ ร้ายแรงของเจ้า หน้ าที่ ภ าครั ฐ ที่ ก ระทํา โดยมิ ใ ช่ เพื่ อ ผลประโยชน์ ส าธารณะ หลายหน่ วยงานขาดการ
สนับสนุนผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย เจ้าหน้าที่ที่เปิ ดเผยการประพฤติมิ
ชอบ คดโกง ทุจริ ต หรื อพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ ทางลบ ทําให้สูญเสี ยความก้าวหน้าใน
อาชี พ และแม้แต่สู ญ เสี ยงาน หลัก ของการปกป้ องคุ ้ม ครองพยาน ใช้ห ลัก แห่ งความรั บ ผิดชอบและการ
แสดงออกซึ่ งความพร้ อมรั บผิด ให้แก่สาธารณชน การเปิ ดเผยที่ เหมาะสม คื อ เมื่ อเกิ ดการทําผิดที่ร้ายแรง
หรื อ เป็ นปั ญ หาความเสี่ ย งสาธารณะ การรายงานการกระทําผิ ด ภายในองค์ก รหรื อ ภายนอกองค์ก รต่ อ
สาธารณชนเป็ นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ ช่องทางภายในและกระบวนการบริ หารภายในใช้การไม่ได้
หรื อขาดประสิ ทธิ ภาพ

ทําไมการเปิ ดเผยจึงทําได้ยาก :
การศึกษาวิจยั พบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
สื บเสาะ การคดโกงและการกระทําผิดแต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาํ ให้การเปิ ดเผยการกระทําผิดเป็ นเรื่ องยาก
สําหรับ เจ้าหน้าที่ ปั ญหาสําคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อ
ส่ ว นรวม และ กับ ความภัก ดี ต่ อ เพื่ อ นหรื อ องค์ ก รซึ่ งเป็ นวัฒ นธรรมขององค์ ก รภาครั ฐ การเปิ ดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การยึดมัน่ ในสิ่ งถู กต้องและเป็ นธรรม ความเที่ยงตรงส่ วนบุ คคลเป็ นค่านิ ยมที่เป็ น
หลัก คุ ณ ธรรมใน มาตรฐานทางจริ ยธรรม (Code of Conduct) แต่ ในทางตรงกันข้าม ความจงรั กภัก ดี เป็ น
สัญ ญาที่ มี ต่อกลุ่ มคนและ สังคมที่ ให้ความสําคัญว่า บุ คคลจะผิดสั ญญาหรื อทรยศต่อเพื่ อนไม่ ได้ในยาม
จําเป็ น ปั จจัยสําคัญอีกประการที่ทาํ ให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิดคือ ข้อมูลที่เปิ ดเผยและผูเ้ ปิ ดเผย
จะต้องเป็ นข้อมูลที่เป็ นความลับ ได้รับการปกป้ อง แต่ในทางปฏิบตั ิผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รับ
การปฏิ บตั ิในทางตรงกันข้าม การตัดสิ นใจที่จะเปิ ดเผยควรจะเป็ นเรื่ องพื้นฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิ บตั ิ
อย่างโปร่ งใส มี การเปิ ดเผย การกระทําผิดพร้ อมทั้งการปกป้ องข้อมู ล ที่ รายงานให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ และ
ไว้วางใจได้
การส่ งสาสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลื่ อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิ ดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริ ยธรรมและ
คดโกงว่า เป็ นสิ่ งที่ ภาครั ฐต้องการและข้อมู ล ของผูเ้ ปิ ดเผยจะต้องได้รับ ความเชื่ อมัน่ ว่าถู ก ปกปิ ด ต้องมี
คําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ ว่าจะบริ หารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิ ญกับกรณี เกี่ยวกับ
จริ ยธรรมที่มีแนวโน้มจะทําให้ เกิดการกระทําผิด
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย:
รากฐานของการเปิ ดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริ ยธรรมรวมทั้ง
นโยบายของ องค์ก ร ในมาตรฐานทางจริ ย ธรรมจะกํา หนดพฤติ ก รรมที่ เป็ นมาตรฐานและข้อ แนะนํา
พฤติกรรมที่ ยอมรับให้ปฏิ บตั ิ และไม่ยอมรับให้ปฏิ บตั ิรวมทั้งต้องมี การรายงานการกระทําที่ เบี่ ยงเบนจาก
มาตรฐานด้วย การเปิ ดเผยการกระทําผิดเพื่อป้ องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบ ที่ เป็ นอิสระ การเปิ ดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิ บายได้ดว้ ยว่าจะมี การ
ดําเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิ ดเผยจะต้องได้รับการคุม้ ครองพยานอย่างเต็มที่
องค์กรควรจะทําอย่างไร:
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยการกระทําผิด จัดช่องทาง
อํานวยความ สะดวก สนับสนุ น และคุม้ ครองผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้ องผูเ้ ปิ ดเผยการกระทําผิดและการคุม้ ครองพยาน คือ

- สนับสนุนให้บุคคลเปิ ดเผยการกระทําผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิ ดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้ องคุม้ ครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรื อเปิ ดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ
บริ หารซึ่ งเป็ นช่ องทางปกติโดยสามารถรายงานให้กบั กลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผูอ้ าํ นวยการ เจ้าหน้าที่
ผูร้ ั บ ผิดชอบ (เช่ น กลุ่ ม งานคุ ้ม ครองจริ ย ธรรม) ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง คณะกรรมการจริ ย ธรรม หรื อองค์ก ร
จริ ยธรรมภายนอก การรายงานหรื อเปิ ดเผยการประพฤติมิชอบนั้น
ข้อมูลที่เปิ ดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริ หารที่เป็ นอคติหรื อ (ล้มเหลว) - การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรื อการบริ การ
ที่ไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสี ยเงินของแผ่นดิน
– การกระทําที่เป็ นเหตุให้เป็ นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะความปลอดภัย หรื ออันตรายต่อ
สิ่ งแวดล้อม
ส่ วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรื อร้องเรี ยน เช่น ในกรณี การขู่
คุ กคามหรื อ การดู หมิ่นเหยียดหยามกันในที่ ทาํ งาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิ ดเผยผลประโยชน์
สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจําเป็ นต้องรายงาน/เปิ ดเผย จะต้องทําอย่างไร
เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้ อง กลไกจะต้องเป็ นกลไกเชิงรุ ก ตอบสนองต่อการเปิ ดเผย
การกระทําผิดในกรอบของหน่ วยงานในทางปฏิ บ ตั ิ ตัวอย่างเช่ น ทุ ก คนจะต้องรับ รู ้ โดยทันที (อย่างเป็ น
สั ญ ชาติ ญาณ) ว่า เมื่ อ เกิ ด ข้อ สงสั ย ว่ า เกิ ด การคดโกง ประพฤติ ผิ ด ควรต้อ งรายงานทัน ที ต่ อ หั ว หน้ า
ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผู ้ ได้รับมอบหมาย และผูบ้ ริ หารระดับสู ง หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กร
การเปิ ดเผยการกระทําผิดเป็ นสิ่ งสําคัญ และผูร้ ับรายงานควรให้คาํ แนะนําผูเ้ ปิ ดเผยถึงการตรวจสอบและ สิ่ งที่
หน่วยงานจะสนับสนุนและคุม้ ครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิ ดเผยการกระทําผิด ได้ดงั นี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริ การที่ผดิ พลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผูอ้ ื่น
๓) การละเว้นการปฏิ บตั ิหน้าที่หรื อบริ หารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ
หรื อผูร้ ับจ้างจาก รัฐเป็ นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า

๔) การกระทําของบุ คคลเป็ นผลให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ
หรื อกระทบต่อ สิ่ งแวดล้อม การเปิ ดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ ม้ ครอง เช่ น การ
เปิ ดเผยต่อสื่ อมวลชน การเปิ ดเผยที่ก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็ นธรรมของรัฐบาล การเปิ ดเผยนโยบายของ
หน่วยงาน หรื อการเปิ ดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินยั
นโยบายและกระบวนการในการเปิ ดเผย จะต้องครอบคลุม
- เนื้อหาในการเปิ ดเผย
- การเปิ ดเผยจะทําได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็ นผูเ้ ปิ ดเผย
- เปิ ดเผยต่อใคร
- เครื่ องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิ ดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้ อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริ หารและความรับผิดชอบ
การให้ความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยดื หยุน่ :
มาตรฐานทางจริ ยธรรมต้องกําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิ ดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง
หรื อ การ ให้ บ ริ ก ารที่ ไ ม่ เป็ นธรรม การจัด การเกี่ ย วกับ การรายงานควรยื ด หยุ่ น เช่ น การรายงานต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรื อรายงานได้
นอกสถานที่ หรื อรายงาน ต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ปปท. ผูต้ รวจการแผ่นดิน
การผลักดันให้เป็ นรู ปธรรมในทางปฏิบตั ิ:
หน่ วยงานต้องรั บ ผิดชอบในทางปฏิ บ ตั ิ ให้การเปิ ดเผยผลประโยชน์ ส าธารณะได้รับ การ
คุ ้ม ครองอย่า ง เชื่ อ มั่น ได้ และข้อ มู ล บุ ค คลต้อ งเก็ บ เป็ นความลับ ปกติ ห น่ ว ยงานต้อ งพัฒ นานโยบาย/
กระบวนการในการให้ คําแนะนําต่อผูบ้ ริ หารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุ นและปกป้ องคุ ม้ ครอง
พยาน และควรมีการอบรมพิเศษ แก่หวั หน้าและผูบ้ งั คับบัญชา
เบื้องหลังความสําเร็ จ :
ประสิ ทธิ ภาพในการเปิ ดเผยการกระทําผิดที่ ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถื อความถู กต้อง
ขององค์ก ร องค์ก รที่ มี พ ฤติ ก รรมจริ ย ธรรมและความรั บ ผิดชอบ รวมทั้งให้ค วามสําคัญ กับ การป้ องกัน
ปราบปรามการประพฤติ มิชอบที่ ชัดเจน จะทําให้เกิ ดบรรยากาศจริ ยธรรมเชิ งบวก วัฒนธรรมเกิ ดจากการ
เสริ มสร้างการเปิ ดเผยผลประโยชน์ สาธารณะ การปกป้ องพยานและภาวะผูน้ าํ ต่อความสําคัญในการเปิ ดเผย

การกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ และผลัก ดัน การเปิ ดเผยอย่างแข็งแกร่ ง การปกป้ องสิ ท ธิ ข องบุ คคลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยเป็ นเรื่ องที่สําคัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสูจน์ ให้ได้วา่ จะให้การดูแลอย่างเหมาะสม
มีการบริ หารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความ เชื่อมัน่ และพัฒนาความรับผิดชอบใน
การรายงาน
ดัชนีวดั ความสําเร็ จ พิจารณาได้จาก :
- มีเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบโดยตรงหรื อมีเครื อข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้ องคุม้ ครอง
- ให้การฝึ กอบรมการตรวจสอบสื บสวนแก่เจ้าหน้าที่ผูร้ ับผิดชอบ
- การให้คาํ ปรึ กษาแนะนําหรื อการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผเู ้ ปิ ดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ
- มีเครื อข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็ นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผูเ้ ปิ ดเผยคนอื่น ๆ
บทบาทสําคัญของการบริ หาร :
ผู ้บ ริ ห ารระดับ ล่ า งมี บ ทบาทสํ า คัญ ต่ อ กระบวนการเปิ ดเผยข้อ มู ล สาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ช่ วยให้เกิ ดความตระหนักรู ้ ขององค์กร และให้เห็ นว่าไม่เป็ นอุปสรรคในการ
รายงานของผูเ้ ปิ ดเผย ผูอ้ าํ นวยการจะเป็ นผูไ้ ด้รับ ข้อมู ลและจัดการกับ การร้ องเรี ยนที่เกี่ ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบ โดยตรงต่อผลที่ จะเกิ ดต่อที มงาน บทบาทสําคัญที่ สุดที่ ได้จากการวิจยั คือการ
ปรั บ เปลี่ ยนทัศ นคติ ข องข้าราชการ ต่ อการรายงาน สั ม พัน ธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการ
กระทําผิดและภาวะผูน้ ําเป็ นเรื่ องสําคัญมากในการสร้ างบรรยากาศในที่ ท าํ งาน ผูบ้ ริ หารจะต้องสามารถ
คาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
ไม่คุกคามหรื อทําให้ผเู ้ ปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็ นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ ผูร้ ับผิดชอบต้องปกป้ องและ
รักษาความเชื่อมัน่ ให้แก่บุคคลที่เปิ ดเผย หรื อผูต้ อ้ งสงสัยในการเปิ ดเผย ให้ความ เชื่ อมัน่ ว่าข้อมูลที่ได้จะเป็ น
ความลับซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่ งที่เปิ ดเผยบางส่ วนหรื อทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็ น
สิ่ งสําคัญที่ตอ้ งเข้าไปจัดการโดยเร็ ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้ องกันผูต้ ่อต้านเท่าที่จะ ทําได้
บทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครี ยดของผูเ้ ปิ ดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผเู ้ ปิ ดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงเพื่อจัดการกับสิ่ งที่จะเกิดจากการเปิ ดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผูน้ าํ แก่ลูกน้องที่ทาํ งาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่ วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรื อกลุ่มงานคุม้ ครองจริ ยธรรมเพื่อให้
แน่ใจว่าได้รับการ สนับสนุนและป้ องกันพยานที่ดี
- ปกป้ องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยที่เป็ นหลักฐาน

- ให้เวลาและข้อมูลที่ยอ้ นกลับต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
ผู บ้ ริ ห าร และเจ้า หน้ า ที่ จ ะต้อ งสามารถจัด การกับ บุ ค คลที่ ต่ อ ต้า นการเปิ ดเผย โดยให้
คําปรึ กษาแนะนําต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไม่ให้ทาํ ผิดและตื่ นตัวต่อการรั บรู ้ ต่อการกระทําผิด การคดโกงและ
ทุจริ ตที่อาจเกิ ดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็ นกลาง ไม่เข้า
ไปมีส่วนได้ส่วนเสี ย และตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร ผูบ้ ริ หารต้องทําให้ผูเ้ ปิ ดเผยมัน่ ใจตั้งแต่แรก
ในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นความลับ เชื่ อมัน่ ในกระบวนการเปิ ดเผยและผลที่เกิดจากการ
เปิ ดเผยข้อมู ลที่ ได้รับ จากผูเ้ ปิ ดเผยจะต้องเป็ นเอกสารที่ สมบู รณ์ หากมี การรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุ ป
รายละเอียดเป็ นเอกสาร ผูบ้ ริ หารจะต้องระงับไม่ให้การกระทํา ใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิ พลต่อการ
ตรวจสอบ หรื อ ทํา ให้ ผู อ้ ื่ น รั บ รู ้ ไ ด้ว่า ทํา เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน หรื อ ทํา ให้ รั บ รู ้ ไ ด้ว่า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู ้และทักษะการสนับสนนุ :
จัด โปรแกรมการพัฒ นาข้า ราชการ เพื่ อให้ ตระหนัก ในความสําคัญ และผลัก ดัน ให้ เกิ ด
ทัศนคติ ทางบวกต่อการเปิ ดเผยข้อมูล โดยอธิ บายว่า ทําไม ต้องเปิ ดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการ
เปิ ดเผยการ กระทําผิด จัดให้มีการฝึ กอบรม/พัฒนา การตัดสิ นใจเชิ งจริ ยธรรม (ethical decision making) แก่
ข้าราชการ หรื อ เมื่อข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็ นหัวหน้า/ผูบ้ ริ หาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึ กอบรมทักษะ
เฉพาะ ในการรับข้อ ร้องเรี ยน การรายงาน การเปิ ดเผย และจัดการกับการเปิ ดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกป้ อง คุม้ ครองพยาน
เป้ าหมายเพือ่ การบริ หารจัดการที่ดี(Best- practice target) :
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้ องคุม้ ครองผูเ้ ปิ ดเผยข้อมูล มีนโยบาย
และกระบวนการ เพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่ งเสริ มให้คนกล้าเปิ ดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การบริ หารที่ไม่เป็ นธรรมหรื อการคดโกงและการทุจริ ต
- จัด กลไกสนับ สนุ น (robust support) เพื่ อ ลดการรายงานและการรั บ รู ้ ที่ ผิ ด พลาด ให้
คําปรึ กษาการ เปิ ดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกป้ องการต่อต้านที่จะมีต่อผูเ้ ปิ ดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรื อเปิ ดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้ าง
ธรรมชาติ และ ขนาดขององค์กร - นโยบาย โครงสร้ างและกระบวนการเปิ ดเผยข้อมู ล สาธารณะ ต้องได้
รับทราบโดยทัว่ กัน
- มีหลักสู ตรการฝึ กอบรมเพื่อให้แน่ ใจว่าการเปิ ดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิ บ ตั ิ
อย่างเหมาะสมกับ ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการทัว่ ไป เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนิ นการตามนโยบายการให้และ
รับของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรื อนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริ ยธรรมข้าราชการ
พลเรื อน ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่ วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติเรื่ องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่า จะต้อง ตัดสิ นใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก ปราศจากผลประโยชน์
ส่ วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาํ ให้มีอิทธิ พลต่อการ
ตัด สิ น ใจ และการ กระทํา หน้ า ที่ ถื อ ว่า เป็ นการประพฤติ มิ ช อบ ย่อ มทํา ลายความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจของ
ประชาชน กระทบต่อความ ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริ หารราชการรวมทั้งกระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบ ประชาธิ ปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
• ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึ ง สิ่ งใด ๆ หรื อบริ การใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่ งของ
บริ การหรื ออื่น ๆ ที่ มีมูลค่า) ที่ ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรื อได้รับที่ นอกเหนื อจากเงิ นเดือน
รายได้ และ ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
• ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็ นเงิ น หรื ออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้
• ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สิ นค้าบริ โภค ความบันเทิง
การต้อนรับ ให้ ที่พกั การเดินทาง อุปกรณ์ เครื่ องใช้เช่ น ตัวอย่างสิ นค้า บัตรของขวัญ เครื่ องใช้ส่วนตัว บัตร
กํานัล บัตร ลดราคาสิ นค้าหรื อบริ การ และเงิน เป็ นต้น
• ของขวัญ และประโยชน์ อื่ น ใดที่ คิ ด เป็ นราคาไม่ ไ ด้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึ ง สิ่ งใด ๆ หรื อบริ การใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็ นราคาที่ จะซื้ อขายได้อาทิ เช่ น การให้บริ การส่ วนตัว
การปฏิ บตั ิดว้ ย ความชอบส่ วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรื อการสัญญาว่าจะให้หรื อการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์ มากกว่าคนอื่น ๆ

รายละเอียดต่อจากนี้ เป็ นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรื อ
ผลประโยชน์อื่นใด ในทางปฏิบตั ิ
เราจะจัดการอย่างไร การจะรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ มี๓ คําถาม ที่ใช้ในการ
ตัดสิ นใจว่าจะรับหรื อไม่รับของขวัญ และหรื อผลประโยชน์คือ
๑) เราควรรับหรื อไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรื อไม่
๓) เราสามารถเก็ บ ไว้เป็ นของตนเองได้ห รื อ ไม่ เราควรรบหรื อ ไม่ ตามหลัก การทาง
จริ ยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่ เราไม่สามารถปฏิ เสธได้หรื อเป็ น การรั บในโอกาสที่
เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม อย่างไรก็ตาม
มีหลายโอกาสที่ไม่เป็ นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ ๑) ถ้าเป็ นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิ เสธ ไม่ว่าจะเป็ น
โอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรื อสิ่ งใด ๆ ที่สามารถ เปลี่ยนกลับมาเป็ นเงิน เช่ น ล็อตเตอรี่ หุ ้น พันธบัตร เป็ น
การฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ สิ นบน
- การถูกเสนอสิ่ งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่ งที่ควรนํามาเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจ คือ
- ทําไมเขาจึ งเสนอให้เช่ น ให้แทนคําขอบคุ ณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสิ นใจในการ
ปฏิบตั ิ ตนหรื อไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรื อผลประโยชน์ท่ีจะส่ งผลต่อการทํางานใน
อนาคต
- ถ้าท่านทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ ยง อ่อนไหว หรื ออยู่ในข่ายที่ ตอ้ งได้รับความไว้วางใจเป็ น
พิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้ อจัดจ้าง การออกใบอนุ ญาตหรื อการ
อนุมตั ิ/ อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักจริ ยธรรมเรื่ องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
การรับ ก่อให้เกิ ดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุ คคลและประโยชน์ส่วนรวมหรื อไม่หากการรั บ
ก่อให้เกิ ดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับ กลายเป็ นมี อิทธิ พ ลต่อการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ราชการ หรื อก่อให้เกิ ดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็ นการ
ประพฤติโดย มิชอบ การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็ นตัวกระตุน้ ให้
เกิดการประพฤติ มิชอบ และการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในแต่ละส่ วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของ ตนเอง โดยส่ วนราชการที่อยูใ่ นกลุ่มปฏิ บตั ิหน้าที่ที่เสี่ ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร
กําหนดนโยบายด้านนี้ อย่าง เคร่ งครัดมากกว่าหน่ วยงานอื่ น ๆ หลัก การการปฏิ บ ัติงานในภาครั ฐอยู่บ น
พื้นฐานที่ว่า “การกระทําและการตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องกระทําด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากการมี ส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการให้บริ การ และปกป้ องผลประโยชน์ของสังคมไทย โดยรวม”

ดังนั้น องค์กรหรื อบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรื อผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ ให้กบั องค์กรของตนหรื อตนเอง เหนื อองค์กรหรื อบุคคลอื่น ทําให้เกิดความสั่นคลอนความ
เชื่อถือไว้วางใจที่ ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิก
ทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิ บตั ิอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ระบอบ ประชาธิ ปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีพนั ธะผูกพันที่จะต้องปฏิ บตั ิงานอย่างเป็ นธรรม โดยกระทําและ แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ
โปร่ งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
เราต้องรายงานหรื อไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ตดั สิ นจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติ ของผูใ้ ห้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น ประกาศคณะ
กรรม การป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ รวมทั้ง นโยบายของหน่ วยงาน เช่ น การห้ ามรั บ
ของขวัญหรื อ ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรื อบุคคลที่กาํ ลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับ
องค์ก รหรื อบุ ค คลที่ จะ ขอทํา ใบอนุ ญ าตหรื อ รั บ การตรวจสอบด้า นต่ าง ๆ ฯลฯ หน่ วยงานควรกํา หนด
นโยบายด้านนี้ให้เคร่ งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ ภาครัฐสามารถจัดการเรื่ องนี้
ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการ ลงทะเบียนรับอย่างเป็ น
ทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว
และต้องการ ความเชื่ อถื อไว้วางใจเป็ นพิเศษ และหรื อกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์ท้ งั
จากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต
ฯลฯ ควรให้แน่ ใจ ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่ วยงาน
ของท่ านมิ ได้ก าํ หนดนโยบาย เกี่ ยวกับ การห้ามรับ ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ใด ๆ และมิ ได้กาํ หนดให้
รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดํารงความถู กต้องด้วยการรายงานหรื อปฏิ เสธที่ จะรั บ
ของขวัญและหรื อผลประโยชน์น้ นั ๆ
หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรื อไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กร เก็บรักษาไว้หรื อไม่ หรื อควรตกเป็ นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่า
น้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
เรื่ องหลักเกณฑ์การรับ ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

แนวพิจารณาในทางปฏิบตั ิ
-ของขวัญทั้งหมดที่ มี ค่ าทางวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ เช่ น งานศิ ลปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื่ องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรื อเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็ นทรัพย์สินของ
องค์กร ไม่วา่ จะมีค่าราคาเท่าใด
-ของขวัญหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่
ต้อง รายงานและอาจเก็บเป็ นของตนเองได้
-ของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ เมื่ อเที ย บกับ ราคาตลาดมี ค่ า เกิ น ๓,๐๐๐.- บาท ต้อ ง
รายงาน หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจําเป็ นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่ วนราชการ
ตัดสิ นว่า สมควรให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรื อไม่ หรื อ ให้ส่งมอบ
เป็ นทรั พ ย์สิ นของ องค์กร เพื่ อใช้ป ระโยชน์ ส าธารณะและหรื อตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิ จารณา
อนุ ญ าตให้ ข ้าราชการหรื อ เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐผูน้ ้ ันเก็บ รั ก ษาของไว้เป็ นกรณี ไป เช่ น ของขวัญ ในการย้าย
หน่ วยงานในขณะดํารงตําแหน่ งเดิ ม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากงาน ของขวัญ
หรื อผลประโยชน์ที่เพื่อนร่ วมงานให้เมื่อ เจ็บป่ วย ฯลฯ
-ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรื อผลประโยชน์ที่ ได้รับ จากผูใ้ ห้คน
เดียวกัน กลุ่มเดี ยวกัน หรื อผูใ้ ห้มีความสัมพันธ์กนั หลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
ต้องรายงาน ของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
-ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรื อผลประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็ นการขอบคุณในการให้บริ การที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน
ของขวัญ หรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
-ของขวัญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ นการขอบคุ ณ จากผู ้รั บ บริ ก าร
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสมํ่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิ พล
บิดเบือน ก่อให้เกิด อคติในการให้บริ การของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื ออาจก่อให้เกิ ดความรู ้ สึก
ชอบ และคาดหวังว่า จะได้รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์เมื่อมีผมู ้ ารับบริ การ ควรปฏิเสธการรับ
-เงิ นสดหรื อสิ่ งใด ๆ ที่ สามารถเปลี่ ยนเป็ นเงินได้ (ตัวอย่างเช่ น หุ ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )
ต้องปฏิ เสธไม่รับไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ ใด ๆ เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรื อไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้
เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ส่วนราชการต้อง พิจารณาตัดสิ นว่า ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่
ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรื อไม่ หรื อเป็ นทรัพย์สินของส่ วน ราชการ และส่ วนราชการพิจารณาตัดสิ นว่า
จะใช้ประโยชน์อย่างไร
การฝ่ าฝื นกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่ าฝื นนโยบายว่าด้วยการรั บของขวัญหรื อผลประโยชน์ น้ นั และพร้ อมฝ่ าฝื นการปฏิ บตั ิตาม ประมวล
จริ ย ธรรมอาจถู ก ลงโทษตัก เตื อน ตัด เงิ น เดื อน จนกระทั่ง ถึ ง ไล่ ออก ขึ้ น กับ ความร้ ายแรงของการฝ่ าฝื น

นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์น้ นั ๆ เข้าข่ายการรับสิ นบน ฉ้อฉลทุจริ ต และ สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรื อผลประโยชน์ซ่ ึ งมีผลต่อความเป็ น
ธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู ้ ห้โดยมิชอบ หากถู กตัดสิ นว่าผิดจริ ง ผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องทุกคนอาจมีส่วน
ร่ วมใน การรับโทษทางอาญาด้วย
การรับของขวัญและผลประโยชน์ :
กุญแจแห่งความเสี่ ยงการรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็ นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู ้
ว่ามีการปฏิ บตั ิอย่างมีอคติ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน ต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสี่ ยง ๒ ประการที่สาํ คัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรื อผลประโยชน์นอ้ ย
กว่า ความเป็ นจริ ง การตี ค่ าราคาตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง นั้น บุ ค คลอาจจู ง ใจตนเองหรื อจู ง ใจผูอ้ ื่ น ให้ คิ ดว่า
ของขวัญและ หรื อผลประโยชน์น้ ันๆ มีค่าตํ่ากว่าที่เป็ นจริ ง เพื่อหลี กเลี่ ยงการรายงาน การกระทําดังกล่าว
นับว่าเป็ นการคดโกง และหลอกลวงซึ่ งเข้าข่ายฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม
๒. การเพิ ก เฉยมองข้า มความผิ ด และละเลยต่ อ ผลที่ เกิ ด ขึ้ น การรั บ ของขวัญ และหรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ อาจทําให้ติดเป็ นนิ สัยอย่างรวดเร็ วและก่อให้เกิด ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญ
และหรื อผลประโยชน์ ใ ด ๆ ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ราชการ ทําให้เกิ ดความรู ้ สึ ก ชอบหรื ออยากปฏิ บ ัติต่ อ
ผูร้ ับบริ การ หรื อผูร้ ับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็ นผูใ้ ห้ของขวัญและหรื อผลประโยชน์ โดยอิทธิ พลของ
ความชอบหรื อประโยชน์ ตอบแทนที่ ไ ด้รับ ทําให้ มี ก ารปฏิ บ ัติ ตอบแทนเกิ น กว่ามาตรฐานที่ ก าํ หนด ใน
สถานการณ์เช่นนี้ ผูร้ ับจ้าง ผูร้ ับเหมา และหรื อผูร้ ับจัดซื้ อ อาจรับรู ้ผดิ พลาดและเข้าใจว่า การรับจ้างต่าง ๆ ไม่
ต้องทําในระดับมาตรฐานหรื อลดคุณค่าการบริ การนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบตั ิเป็ น วัฒนธรรมการทํางาน
ขององค์กร ข้าราชการ และหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชิ นกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิ บตั ิ
หน้าที่และละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้วา่ เป็ นการรับสิ นบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริ ง มีแนวโน้มที่เป็ นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ
และ ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่ งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ถือ
ได้วา่ เป็ นความผิด แต่ผรู ้ ับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ “ฉันรู ้วา่ ไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ดว้ ยมารยาท
จึงไม่ก ล้าจะปฏิ เสธนํ้าใจ หรื อหากไม่รับ จะเป็ น การทําลายสั ม พันธภาพระหว่างผูใ้ ห้กบั องค์กรหรื อกับ
ตนเอง” “คนอื่น ๆ ก็ทาํ เช่นนี้ทาํ ไมฉันจะทําบ้างไม่ได้” “ดูซิฉนั อุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มัน
เป็ นการยุ ติ ธ รรมที่ เราจะได้ ร างวัล ผลประโยชน์ พิ เศษบ้า ง” “เพราะฉั น เป็ นคนพิ เศษจริ ง ๆ ดัง นั้ น
ผูบ้ งั คับ บัญ ชาจึงชมฉัน และเป็ นเรื่ องธรรมดาที่ ฉันมัก เป็ น คนแรกเสมอที่ ได้รับ โอกาสให้ไปฝึ กอบรม/
สัมมนา” “มันเป็ นแค่ตวั อย่างฟรี ให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสิ นค้าชนิ ดนี้ แม้ว่า

ฉันจะให้คาํ แนะนําก็ตาม” “ฉันไม่เห็ นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝื น
กฎเกณฑ์ใดๆ” ท่านต้องระลึกอยูเ่ สมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้ องท่านจากการถูก
ดําเนิ นการทางวินยั หากการกระทําของท่านเป็ นการกระทําที่มิชอบ สถานการณ์ ตวั อย่าง หน่วยงานภาครัฐ
หนึ่ ง ส่ งนักทรัพยากรบุคลที่ทาํ หน้าที่จดั ซื้ อจัดจ้าง ให้เข้าร่ วมสัมมนาด้าน ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ ัน
ได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาที่มีบุคลิก เป็ น personnel planner ซึ่ งบริ จาคโดย
โรงงานผลิ ตสิ นค้าที่เป็ นคู่คา้ กับหน่ วยงาน เจ้าหน้าที่ ได้เก็บของ รางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่ วยงาน
เนื่ อ งจากคิ ด ว่า เป็ นรางวัล ที่ ต นชนะจากการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมการ สั ม มนา ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาตระหนั ก ถึ ง
ความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสิ นใจว่าจะต้องมี การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียน
เป็ นของหน่ ว ยงาน โดยให้ เหตุ ผ ลว่า การปรากฏตัวของเขาในการ เข้าร่ วมสั ม มนาเป็ นเพราะได้รับ การ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็ นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะ ตัดสิ นว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัล
ชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ ยงในเรื่ องผลประโยชน์ในที่สุด เจ้าหน้าที่
จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
บทสรุ ป
ความเชื่ อถื อไว้วางใจ และจริ ยธรรมเป็ นรากฐานของการบริ หารภาครั ฐที่ ดีเมื่ อท่ านเป็ น
ข้าราชการและ หรื อ เจ้า หน้าที่ ภ าครั ฐไม่ ว่าจะสั งกัดหน่ วยงานใด ท่ านถู ก คาดหวัง ให้ ป ฏิ บ ัติห น้าที่ และ
ตัด สิ น ใจ โดยปราศจากอคติ ท่ านถู ก คาดหวัง ไม่ ใ ห้ แ สวงหารางวัล หรื อ ผลประโยชน์ ใ นรู ป แบบใด ๆ
นอกเหนื อจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้วา่ นโยบายของหน่วยงานหลายแห่ งจะอนุ ญาตให้รับ
ของขวัญได้ซ่ ึ งถื อว่าเป็ นของที่ ระลึ กในโอกาสที่ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ
การฝ่ าฝื นขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ ที่ไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ ความเสี่ ยงต่อการทุจริ ต
และทําลายชื่อเสี ยงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง

