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คํานํา 
 

   คูมือสงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของกรมสงเสริมสหกรณ
จัดทําขึ้นเพ่ือใหบุคลากรกรม ใชเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยูในกฎ ระเบียบของทางราชการ 
ดํารงตนดวยความเท่ียงธรรม คงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการ ไมใชอํานาจและ
ตําแหนงหนาท่ีแสวงหาประโยชนโดยมิชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น 
  กองการเจาหนาที ่หวังเปนอยางย่ิงวา เมื่อบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ ไดศึกษาและนํา
คูมือนี้ไปใชในการปฏิบตัิงาน จะทําใหไมดําเนินการใด ๆ ในลักษณะที่มีผลประโยชนทับซอนหรือเกิดการ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและผลประโยชนสวนรวม อันจะทําใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ี
ราชการเพ่ือประโยชนของทางราชการ โดยยึดมั่นผลประโยชนสาธารณะอยูเหนือส่ิงอื่นใด หากบุคลากร
ของกรมสงเสริมสหกรณไดศึกษาและปฏิบัติตามคูมือนี้โดยเครงครัด กรมสงเสริมสหกรณจะสามารถ
ดําเนินการปฏิบัติภารกิจในทางราชการใหเกิดประโยชนสูงสุด โปรงใส ไรทุจริต และเปนไปเพ่ือ
ผลประโยชนของประชาชนอยางแทจริง 
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สารบัญ 
 

          หนา 
บทท่ี ๑  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน      
 ความหมายผลประโยชนทับซอน        ๑ 
 นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ         ๒ 
 หนาท่ีทับซอนหรือผลประโยชนซอนกัน       ๔ 
 การจดัการผลประโยชนทับซอน        ๔ 
 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ        ๗ 
 บทบาทสําคัญของการบริหาร       ๑๑ 

บทท่ี ๒ การให-การรับของขวัญและผลประโยชน    
 เจตนารมณ         ๑๓ 
 จะจัดการอยางไรกับการรับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด    ๑๓ 
 แนวทางการปฏิบัติ        ๑๕ 
 การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง    ๑๗ 
 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ        ๑๘ 
 บทสรุป          ๑๙ 

หนังสืออางอิง          ๒๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

   ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน 
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิด    
ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล    
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  
   ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ     
ในการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ขอ ๓ (๓) 
ขอ ๕(๑),(๒),(๓),(๔) ขอ ๖(๑),(๒),(๓) ขอ ๗(๔),(๕) ขอ ๘(๕) ขอ ๙(๑) เปนตน  
   ความหมายผลประโยชนทับซอน 
   คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับซอน” 
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําท่ีขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอน
ระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
กลาวคือ เปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ี     
และความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบ 
ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน 
มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้  
   ๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาท่ี
ทําใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน  
   ๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลว  
รับเงินจากผูมาเสียภาษีหรือเปนเจาหนาท่ีจัดซ้ือแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน  
   ๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือสงผลท่ีเปนคุณ 
แกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม  
   ๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนตหรือคอมพิวเตอร
ของราชการทํางานสวนตัว เปนตน 
   ๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซ้ือท่ีดินในบริเวณดังกลาว 
ดักหนาไวกอน เปนตน  
   ๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญช ี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาท่ีใหกับหนวยงาน เปนตน  
   ๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอ่ืนหลังออกจากท่ีทํางานเดิม โดยใช 
ความรูหรืออิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผน
ของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน 
 
 
 
 
 
 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน 
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรม  
โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน  
• ความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม  
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม) 
 



 
๒ 

 
   หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน มีดังนี้ 
   • ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนสาธารณะมี 
ความสําคัญอันดับตน  
   • ความซ่ือตรงตอหนาท่ีของเจาหนาท่ียังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน 
เสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม)  
   • ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาท่ีก็จะละเลยประโยชน 
สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตน หรือของคนบางกลุมแทน ซ่ึงจะมีผลตอการปฏิบัติงาน   
และอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในท่ีสุด  
   • ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจาหนาท่ีก็มีชีวิตสวนตน มีบางครั้งท่ี 
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาท่ี แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนท่ีมี  
   • หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใส และพรอมรับผิดชอบ 
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงาน  
   • ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับ มากข้ึน  
   • หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดข้ึนในการทํางาน และตองพัฒนา 
วัฒนธรรมองคกรท่ีสงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน  
   • หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดท่ีวาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปด  
   • ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเม่ือมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจ กรณีนี ้
เรียกวามีการใชหนาท่ีในทางมิชอบ หรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง  
   • การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงาน เนื่องจาก  
   - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
   - สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย  
   - แสดงความยึดม่ันในหลักธรรมมาภิบาล  
   - ประชาชนเชื่อม่ันวาหนวยงานปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง  
   นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ  
   • ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือ สิ่งใด ๆ ท่ีมีผลตอ บุคคล/
กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจ
ของเจาหนาท่ี แตรวมถึงคนท่ีติดตอสัมพันธดวย เชน เพ่ือน ญาติคูแขง ศัตรู เม่ือใดเจาหนาท่ีประสงคจะใหคน
เหลานี้ ไดหรือเสียประโยชน เม่ือนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ  
   ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ท่ีเก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary)   
   - ผลประโยชนสวนตนท่ีเก่ียวกับเงิน ไมไดเก่ียวกับการไดมาซ่ึงเงินทองเทานั้น แตยังเก่ียวกับ
การเพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งท่ีมีอยูแลว เชน ท่ีดิน หุน ตําแหนงในบริษัทท่ีรับงานจาก
หนวยงาน รวมถึงการไดมาซ่ึงผลประโยชนอ่ืน ๆ ท่ีไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือ
ของท่ีแสดงน้ําใจไมตรีอ่ืน ๆ  
 
 



 
๓ 

 
   - ผลประโยชนท่ีไมเก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืน ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรัก
มักท่ีชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้  
   • หนาท่ีสาธารณะ (public duty) หนาท่ีสาธารณะของผูท่ีทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐท้ังระดับทองถ่ิน
และระดับประเทศเทานั้น แตยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ท่ีทํางานใหภาครัฐ เชน ท่ีปรึกษา อาสาสมัคร  
   • ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตน
เจาหนาท่ีภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย  
   - ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
   - ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
   - ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
   - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาท่ีตองจํากัด
ขอบเขตท่ีประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาท่ี  
   - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีท่ีมีผลประโยชนทับซอน  
   - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน  
   - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพ่ือประโยชนสวนตน  
   - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนท่ีไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี  
   - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในท่ีไดขณะอยูในตําแหนงขณะท่ีไปหาตําแหนง
งานใหม  
   • ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชน 
สวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ดังนี้ 
   ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ  
    - ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และสาธารณะเกิดข้ึน  
   - ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี
แตจริง ๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสีย
ไมนอยกวาการจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อยางมีจริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืน ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง  
   - ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอน
กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  
 
 
 
 
 
 



 
๔ 

 
   • หนาท่ีทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท  
   - ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาท่ีท้ังสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาได
โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ีมีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยาง       
ท่ีคนอ่ืน ๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ  
   - ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาท่ีในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทํา
บทบาทหนาท่ีใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม  
   ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหนาท่ีตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา
จัดการกับหนาท่ีทับซอนได 
   หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน  
   • ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาท่ีหลัก 
เจาหนาท่ีตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาท่ี 
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล 
ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ  
วงศตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจาหนาท่ีไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย 
    • สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย 
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิด    
มีวิธีการตาง ๆ เชน จดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาท่ีจากตําแหนงท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนทับซอน 
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีถือเปนข้ันตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยท่ัวหนา จะทําใหเจาหนาท่ีรวมมือและสรางความ
เชื่อม่ันแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย  
   • สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือ
จัดการผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีและ
องคกร   การจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสราง
ระบบและนโยบาย และเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนมี เจาหนาท่ีตองจัดการ
กับเรื่องสวนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากท่ีสุดเทาท่ีทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย  
   • สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายท่ีชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซ่ือตรงตอหนาท่ี   
ซ่ึงตองอาศัยวิธีการดังนี้ 
   - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาท่ีเพ่ือสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติ รวมถึงการใชกฎเกณฑท่ีมีในสภาพแวดลอมการทํางาน  
 



 
๕ 

 
   - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือใหเจาหนาท่ีสบายใจ 
ในการเปดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในท่ีทํางาน  
   - ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาท่ีเปดเผยเพ่ือมิใหมีผูนําไปใช
ในทางท่ีผิด  
   - ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ 
ผลประโยชนทับซอน เพ่ือใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตาม  
   ในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้  
   - มาตรฐานในการสงเสริมความซ่ือตรงตอหนาท่ีโดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม  
   - กระบวนการระบคุวามเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน  
   - กลไกความพรอมรับผิดท้ังภายในและภายนอก  
   - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเอง   
ท่ีจะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน  
   แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน  
   • กรอบการทํางานนี้เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ข้ันตอน สําหรับการพัฒนา
และการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  
   ๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดข้ึนในองคกร  
   ๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  
   ๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหท่ัวถึงในองคกร  
   ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  
   ๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงม่ัน  
ในการจัดการผลประโยชนทับซอน  
   ๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสมํ่าเสมอ  
   • รายละเอียดแตละข้ันตอน  
   ๑) การระบุผลประโยชนทับซอน  
   - ข้ันตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางท่ีเสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอน และผลประโยชนทับซอนท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง  
   - เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปไดเพ่ือปองกันไมให
เกิดผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น  
   - การมีสวนรวมของเจาหนาท่ีมีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุม และทําให
เจาหนาท่ีรูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย  
   - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชน หนี้) ธุรกิจ
สวนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน 
(เอ็นจีโอ สหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน  
 
 
 



 
๖ 

 
   - ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง การตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการท่ีอุปสงค
มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน 
การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ  
   - การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวของ
ประกอบดวย  
   ๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม  
   - องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร
และเจาหนาท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น 
กฎเกณฑเก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองคกร และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาท่ีสามารถ  
   - รูไดวาเม่ือใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และในแบบใด (แบบเกิดข้ึนจริง แบบท่ีเห็น  
หรือแบบเปนไปได)  
   - เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตาง ๆ ท่ีใชเพ่ือการจัดการ  
   - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธท่ีใช  
   ๓) ใหความรูแกเจาหนาท่ีและหัวหนางานระดับสูง  
   - เพ่ือใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเจาหนาท่ีในองคกร เอกชนท่ีมาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาท่ีทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย
และขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี
จัดการผลประโยชนทับซอน  
   - ข้ันตอนแรกของการใหความรูคือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน 
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาท่ีตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางท่ีชัดเจน
สําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงท่ีเปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ การรวมทํางาน
กับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดข้ันตอนและกระจายอํานาจ 
ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน  
   - นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธ การจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาท่ีปฏิบัติตาม การสรางความต่ืนตัว และความเอาใจใส 
จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนตอไป  
   ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  
   - การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูท่ีอยูใน
ตําแหนงระดับบริหาร ซ่ึงตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขัน สนับสนุนให
เจาหนาท่ีเปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญ เนื่องจากเจาหนาท่ี
มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ  
 
 
 



 
๗ 

 
   - ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอท่ีจะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน
หรือไม (๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวา
อะไรคือวิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอ่ืน ๆ รวมถึงระดับ
และลักษณะของตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน  
   ๕) ส่ือสารกับผูมีสวนไดเสีย  
   - ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียท่ีเกิดข้ึนก็เลวราย     
ไมแพกัน  
   - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาท่ี 
เพ่ือผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมา 
หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ
เพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาท่ีและความพรอมรับผิดท่ีผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย  
   - นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวม 
ในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทําให  
ไดนโยบายท่ีสอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ท้ังนี้ในการรวมกัน
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกข้ันตอนโปรงใส       
และตรวจสอบได  
   ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย  
   - ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถาม
ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน  
รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี ้
ยังอาจเรียนรูจากองคกรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการ
จัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน    
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน 
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพ่ือชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาท่ี  
   การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
   การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพรอง/อคติ 
ของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดม่ันยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  
   • ผูเปดเผยผลประโยชน :  
   ผูเปดเผยเปนผูท่ีรายงานขอมูลท่ีเปนจริงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีรายแรงของเจาหนาท่ี
ภาครัฐท่ีกระทําโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะ  
   หลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาท่ี โดยแทนท่ีจะยกยอง
ชมเชยเจาหนาท่ีท่ีเปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณ
ทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน  
 
 



 
๘ 

 
   หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซ่ึงความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสม คือ เม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรง
หรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชน    
เปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเม่ือชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาด
ประสิทธิภาพ  
   • ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :  
   การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาท่ีของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบท่ีทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาท่ี  
   ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา      
ท่ีมีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซ่ึงเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ  
   การยึดม่ันในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเท่ียงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมท่ีเปนหลัก 
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขาม ความจงรักภักดีเปนสัญญา   
ท่ีมีตอกลุมคนและสังคมท่ีใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจําเปน  
   ปจจัยสําคัญอีกประการท่ีทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลท่ีเปดเผย และผู
เปดเผยจะตองเปนขอมูลท่ีเปนความลับ ไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับ
การปฏิบัติในทางตรงกันขาม  
   การตัดสินใจท่ีจะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพ้ืนฐานงาย ๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส   
มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมท้ังการปกปองขอมูลท่ีรายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได  
   • การสงสาสนขององคกร :  
   องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาท่ีของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงวา 
เปนสิ่งท่ีภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อม่ันวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนํา        
แกเจาหนาท่ีวาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เม่ือเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรม     
ท่ีมีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด  
   • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :  
   รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม รวมท้ัง
นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมท่ีเปนมาตรฐานและขอแนะนํา พฤติกรรม 
ท่ียอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมท้ังตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย  
   การเปดเผยการกระทําผิดเพ่ือปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงาน    
และการตรวจสอบท่ีเปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้น ตองอธิบายไดดวยวาจะมีการ
ดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี  
   • องคกรควรจะทําอยางไร :  
   วิธีท่ีดีท่ีสุด หนวยงานตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิด จัดชองทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมท้ังคนอ่ืน ๆ ท่ีจะไดรับผลกระทบ 
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   วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ  
   - สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด  
   - เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม  
   - เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี  
   ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซ่ึงเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ (เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองคกรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควรประกอบดวย  
   - การประพฤติมิชอบในหนาท่ีของเจาหนาท่ี  
   - การบริหารท่ีเปนอคติหรือ (ลมเหลว)  
   - การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการท่ีไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของ 
แผนดิน  
   - การกระทําท่ีเปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตราย   
ตอสิ่งแวดลอม  
   สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู 
คุกคามหรือการดูหม่ินเหยียดหยามกันในท่ีทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
และประกาศใชอยางชัดเจน  
   ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเม่ือมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผย 
จะตองทําอยางไร เพ่ือใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุก ตอบสนอง
ตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที 
(อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเม่ือเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนา 
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร  
   การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ
ตรวจสอบ และสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง  
   เจาหนาท่ีของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุม คือ  
   ๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีตามกฎหมาย ปปช.  
   ๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน  
   ๓) การละเวนการปฏิบัติหนาท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาท่ีของรัฐ องคกรของรัฐหรือ 
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา  
   ๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ   
หรือกระทบตอสิ่งแวดลอม  
   การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ 
สื่อมวลชน การเปดเผยท่ีกอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงาน 
หรือการเปดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย  
 
 
 
 



 
๑๐ 

 
   นโยบายและกระบวนการในการเปดเผย จะตองครอบคลุม :  
   - เนื้อหาในการเปดเผย  
   - การเปดเผยจะทําไดท่ีไหน เม่ือไร และอยางไร  
   - ใครบางท่ีจะเปนผูเปดเผย  
   - เปดเผยตอใคร  
   - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย  
   - กลไกในการสนับสนุนและปกปอง  
   - กระบวนการตรวจสอบ  
   - บทบาทในการบริหารและความรบัผิดชอบ  
   • การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน  
   มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกง 
หรือการใหบริการท่ีไมเปนธรรม  
   การจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรมท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท่ี หรือรายงานตอ
องคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน  
   • การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  
   หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการ 
คุมครองอยางเชื่อม่ันไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการ
ในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครอง พยาน และควรมีการ
อบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา  
   • เบ้ืองหลังความสําเร็จ  
   ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดท่ีดีท่ีสุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองของ 
องคกร องคกรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมท้ังใหความสําคัญกับการปองกันปราบปราม 
การประพฤติมิชอบท่ีชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการ
เปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาท่ีและผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง  
   การปกปองสิทธิของบุคคลใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก หนวยงานจะตอง
พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียม ซ่ึงจะทําใหเจาหนาท่ีเกิด
ความเชื่อม่ันและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน  
   • ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก  
   - มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน  
   - มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง  
   - ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
   - การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน 
สาธารณะ  
   - มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการ ผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอ่ืน ๆ  
และหัวหนาสายงาน  
           



 
๑๑ 

 
   • บทบาทสําคัญของการบริหาร  
   ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ 
รายงานของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนท่ีเก่ียวของกับผลการตรวจสอบ 
และรับผิดชอบโดยตรงตอผลท่ีจะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีไดจากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการตอการรายงาน  
   สัมพันธภาพระหวางเจาหนาท่ี หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่อง   
สําคัญมากในการสรางบรรยากาศในท่ีทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการ
และผลท่ีเกิดข้ึนจากการตรวจสอบตาง ๆ  
   ผู อํานวยการและเจาหนาท่ีตองไมคุกคามหรือทําใหผู เปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 
กลายเปนเหยื่อ เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อม่ันใหแกบุคคลท่ีเปดเผย หรือผูตอง 
สงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อม่ันวาขอมูลท่ีไดจะเปนความลับซ่ึงเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน 
หากสิ่งท่ีเปดเผยบางสวนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญท่ีตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพ่ือลดปฏิกิริยา
ทางลบและปองกันผูตอตานเทาท่ีจะทําได  
   บทบาทอ่ืน ๆ คือ  
   - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแกผูเปดเผย  
   - ปรับกลยุทธการบรหิารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย  
   - พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองท่ีทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ  
   - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรม เพ่ือให
แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานท่ีดี  
   - ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยท่ีเปนหลักฐาน  
   - ใหเวลาและขอมูลท่ียอนกลับตอทุกฝายท่ีเก่ียวของ  
   ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลท่ีตอตานการเปดเผย และเจาหนาท่ี โดยให 
คําปรึกษาแนะนําลูกนองไมใหทําผิดและต่ืนตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
และตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย 
และตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไร  
   ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยม่ันใจ ต้ังแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยางเปนความลับ 
เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปดเผย  
   ขอมูลท่ีไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปนเอกสารท่ีสมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุป
รายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตองระงับไมใหการกระทําใด ๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ 
หรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวามีอิทธิพลตอการตรวจสอบ  
   • การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน  
   จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวาทําไมตองเปดเผย และอะไรจะเกิดข้ึนเม่ือขาราชการเปดเผย    
การกระทําผิด  
 
 
 



 
๑๒ 

 
   จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ 
หรือเม่ือขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมท้ังตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการ  
รับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุน    
และปกปองคุมครองพยาน  
   • เปาหมายเพ่ือการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target)  
   - หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบาย
และกระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑท่ีมากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเก่ียวกับการ
บริหารท่ีไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต  
   - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูท่ีผิดพลาด ใหคําปรึกษา
การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานท่ีจะมีตอผูเปดเผย  
   - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง 
ธรรมชาติและขนาดขององคกร  
   - นโยบายโครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะตองไดรับทราบโดยท่ัวกัน  
   - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัต ิ 
อยางเหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการท่ัวไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 
บทท่ี ๒ 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

   หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ 
ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสิน     
หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
   • เจตนารมณ  
   เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ี
ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาท่ี โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชน        
สวนบคุคล หากขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ     
และการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอ
ความถูกตองชอบธรรมท่ีองคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
   • อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีใชในความหมายนี้ 
   ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของ บริการ
หรืออ่ืนๆ ท่ีมีมูลคา) ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได    
และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 
   ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงินหรืออาจไมสามารถตีคา ตีราคาได  
   ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง  
การตอนรับ ใหท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล 
บัตรลดราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน 
   ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง 
สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติ 
ดวยความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวา  
คนอ่ืน ๆ  
   รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัติ 
   • เราจะจัดการอยางไร  
   การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวาจะรับ 
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ  
   ๑) เราควรรับหรือไม  
   ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม  
   ๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม  
   เราควรรับหรือไม  
   ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได
หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ  



 
๑๔ 

 
   ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ  
ท่ีสามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขาย
การรับสินบน 
   การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
   - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม  
   - ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางาน         
ในอนาคต 
   ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ 
เชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาต หรือการอนุมัติ/
อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน  
   ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน       
ท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ 
ประพฤติโดยมิชอบ  
 
 
 
 
 
 
  การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอรรัปชั่นในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเส่ียงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ  
   หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ 
จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน 
ของสังคมไทยโดยรวม”  
   ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม  
   ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทํา
และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง เท่ียงธรรม 
ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ  
 
 
 

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง  
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน  

หรือพันธะกับผูใหและอาจกอใหเกิดความ  
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน 



 
๑๕ 

 
   เราตองรายงานหรือไม  
   การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้  
   ๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญ
หรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับ กับองคกรหรือ
บุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ  
   หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยใหขาราชการ    
และเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ  
   ๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหว   
และตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจาก
ระดับองคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ  
ควรใหแนใจท่ีสุดวาตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทาน   
มิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญ
และผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน
นั้น ๆ  
   หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตอง  
ใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา 
๓,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 
   ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร  
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด 
   ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเอง 
   ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว 
   ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาด ระหวาง ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท และเจาหนาท่ี  
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ   
คนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 
   ถาของขวัญหรอืผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือ
เจ็บปวย ฯลฯ 
 
 



 
๑๖ 

 
   ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกัน 
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 
   ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม 
เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดีแตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาท ตองรายงานของขวัญ  
หรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 
   ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน 
องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน 
กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวา
จะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 
   เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ)  
   เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม  
   ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท  
   ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม  
   ๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  
   การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร  
   การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ข้ึนกับความรายแรงของการ  
ฝาฝน  
   นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต 
และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซ่ึงมีผลตอ
ความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมี
สวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถานการณตวัอยาง  
 เจาหนาท่ีตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวมหนึ่งแสน 
หนึ่งพันบาทถวน เพ่ือใหการอนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินคาท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดให
ขนสงสินคาได กรณีเชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยข้ันไลออกจากราชการแลว 
ยังมีโทษทางอาญาแผนดินดวย 
 ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทําของเจาหนาท่ี 
ของรัฐผูนั้น กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอม
ของเจาหนาท่ี ยอมใหผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการใหผลประโยชนในทางมิชอบตอบริษัท        
ท่ีเปนเจาของกิจการรถบรรทุก รวมท้ังเจาของสินคาและสั่งลงโทษจําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา 
 



 
๑๗ 

 
   • การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเส่ียง  
   การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ  
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
ตอภาครัฐและตอขาราชการ  
   กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ  
   ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑโดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญ  
และหรือผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาท่ีเปนจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง
และหลอกลวงซ่ึงเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม  
   ๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลท่ีเกิดข้ึน  
   การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็ว และกอใหเกิด
ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ทําใหเกิด
ความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมา ฯลฯ ท่ีเปนผูใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวา
มาตรฐานท่ีกําหนด  
   ในสถานการณเชนนี้ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซ้ือ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา
การรับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ  
   นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการ และหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาท่ี และละเวนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยความรับผิดชอบ ซ่ึงจัดไดวาเปนการรับสินบน 
   การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโนมท่ีเปนไปไดมากท่ีเราจะรับของขวัญ  
และผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ถือไดวา
เปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 
   “ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะ
เปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”  
   “คนอ่ืน ๆ ก็ทําเชนนี้ทําไมฉันจะทําบางไมได”  
   “ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมท่ีเราจะไดรางวัล 
ผลประโยชนพิเศษบาง”  
   “เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาท่ีฉันมัก
เปนคนแรกเสมอท่ีไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”  
   “มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้
แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”  
   “ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใด ๆ”  
   ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลท่ีทานใชกลาวอางเชนนี้ ไมสามารถปกปองทานจากการ   
ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ  
 
 
 



 
๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

 
ประเด็น        การตัดสินใจ  
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการใหของขวัญและหรือ 

ผลประโยชน 
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด 
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม และมีอะไรบาง 
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณตัวอยาง 
  หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคลท่ีทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจาง (HR procurement)  
ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาท่ีผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปน
ผูเขารวมสัมมนา ท่ีมีบุคลิกเปน personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาท่ีเปนคูคากับ
หนวยงาน เจาหนาท่ีไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัล    
ท่ีตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนา 
  ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการใหและตัดสินใจวาจะตอง    
มีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขา
ในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของ
หนวยงานท่ีจะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี ้
   เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนาท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชนในท่ีสุด 
เจาหนาท่ีจึงถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพ่ือใชประโยชนตามความเหมาะสม 
 



 
๑๙ 

 
บทสรุป 

   ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดีเม่ือทานเปน 
ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาท่ีและตัดสินใจ 
โดยปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน 
และผลประโยชนท่ีรัฐจัดให  
   แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซ่ึงถือวาเปนของท่ีระลึก 
ในโอกาสท่ีเหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญ 
หรือผลประโยชนท่ีไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทาน รวมท้ังองคกร
ของทานเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 
หนังสืออางอิง 

บทท่ี ๔ การบริหารจดัการผลประโยชนทับซอน, คูมือ : การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม ๒๕๕๔ 

คูมือ : สงเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือการปองกันผลประโยชนทับซอน ของกรมควบคุมโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


