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ค าน า 

 ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลยในฐำนะเป็นผู้ใช้อ ำนำจรัฐในกำรปกครอง
และบริหำรจัดกำรในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะด้ำนต่ำงๆ ซึ่งด ำเนินกำร
แก้ไขปัญหำต่ำงๆท่ีเกิดข้ึนให้แก่ ประชำชน เป็นองค์กรที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชน และมีควำมเข้ำใจในสภำพและ
รับรู้ถึงสำเหตุของปัญหำที่เกิดขึ้น ในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย ย่อมอำจส่งผล
กระทบต่อชุมชนและประเทศชำติ ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ หรือ
ได้ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย รวมทั้งปัญหำกำรทุจริต
คอรัปชั่นอันเป็นปัญหำของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมำเป็นเวลำนำน ทั้งในเชิงขนำด และควำมสลับซับซ้อนของปัญหำทุจริต 
ซึ่งทำงคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ หรือ คสช . ได้มีค ำสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกส่วนในกำร
ตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดกำรทุจริตได้ 
 ส ำนักงำน สำธำรณสุขอ ำเภอภูเรือ   ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำร
ปฏิบัติงำนและกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย กำรปฏิบัติหน้ำที่หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิ
ชอบ หรือได้ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่เพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้ วยกฎหมำย จึงด ำเนินกำรจัดท ำ
คู่มือกำรพัฒนำส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย  เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป 
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1 

เกริ่นน ำ 
 

 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเป็นกำรแสวงหำประโยชน์ส่วน
บุคคลโดยกำรละเมิดต่อกฎหมำย หรือจริ ยธรรม ด้วยกำรใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ไปแทรกแซงกำรใช้ดุลพินิจใน
กระบวนกำรตัดสินใจชองเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ จนท ำให้เกิดกำรละทิ้งคุณธรรมในกำรปฏิบัติหน้ำที่สำธำรณะ ขำดควำม
เป็นอิสระ  ควำมเป็นกลำง  และควำมเป็นธรรม  จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะของส่วนรวม  และท ำให้ผล
ประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงำน  สถำบันและสังคมต้องสูญเสียไป  โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอำจอยู่ในรูปของ
ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน  คุณภำพให้บริกำร  ควำมเป็นธรรมในสังคม  รวมถึงคุณค่ำอ่ืนๆ  ตลอดจนโอกำสในอนำคต
ตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม  ตัวอย่ำงเช่น  กำรที่เจ้ำห น้ำที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจำก
ผู้ประกอบกำร  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับกำรอนุมัติ  กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรใด ๆ  หรือแลกเปลี่ยนกับกำรละ
เว้น  กำรยกเว้น  หรือกำรจัดกำรประมูลทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  และพวกพ้อง ฯลฯ  เป็น
ต้น 
  อย่ำงไรก็ตำม ท่ำมกลำงผู้จงใจกระท ำควำมผิดยังพบผู้กระท ำควำมผิดโดยไม่เจตนำ  หรือไม่มีควำมรู้
ในเรื่องดังกล่ำวอีกเป็นจ ำนวนมำก  จนน ำไปสู่กำรถูกกล่ำวหำร้องเรียนเรื่องกำรทุจริตหรือถูกลงโทษทำงอำญำ 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน  หรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผล ประโยชน์ส่วนรวม  
(Conflic of  interest : COI)  เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน  และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ   
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติ
รำชกำร  จึงได้น ำนโยบำยของรัฐบำลมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 

ค่ำนิยมหลัก  ๑๒ ประกำร 
   กำรสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย ตำมนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช .) เพ่ือ
สร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องสร้ำงคนในชำติ ให้มีค่ำนิยมไทย ๑๒ ประกำร 

๑. มีควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบำอำจำรย์ 
๔. ใฝ่หำควำมรู้ หมั่นศึกษำเล่ำเรียนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม 
๕. รักษำวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๖. มีศีลธรรม รักษำควำมสัตย์ 
๗. เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็นประชำธิปไตย 
๘. มีระเบียบ วินัย เคำรพกฎหมำย ผู้น้อยรู้จักกำรเคำรพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท ำ 
๑๐. รู้จักด ำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๑. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ ำนำจฝ่ำยต่ ำ  
๑๒. ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมำกกว่ำผลประโยชน์ส่วนตน 

 
 

 



 

2 
หลักธรรมำภิบำล 

“หลักธรรมำภิบำล ” หรืออำจเรียกได้ว่ำ  “กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบำล ฯลฯ ” ซึ่งเรำรู้จักกันในนำม  “Good Governance” ที่หมำยถึง  กำรปกครองที่เป็นธรรม  นั้นไม่ใช่
แนวควำมคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในสังคม แต่เป็นกำรสะสมควำมรู้ที่เป็นวัฒนธรรมในกำรอยู่ร่วมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย์
เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักกำรเพ่ือกำรอยู่ร่วมกันในบ้ำนเมืองและสังคมอย่ำงมีควำมสงบสุขสำมำรถประสำนประโยชน์
และคลี่คลำยปัญหำข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนำสังคมให้มีควำมยั่งยืน 

องค์ประกอบของหลักธรรมำภิบำล 
หลักธรรมำภิบำลมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ๖ ประกำรดังนี้ 
๑. หลักนิติธรรม  คือ กำรตรำกฎหมำย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกำต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็น

ธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมำชิก โดยมีกำรยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่ำงเสมอภำคและ
เป็นธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ กำรยึดถือและเชื่อม่ันในควำมถูกต้องดีงำม โดยกำรรณรงค์เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมที่ดี
งำมให้ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กำรหรือสมำชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมเสียสละ ควำมอดทน
ขยันหมั่นเพียร ควำมมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักควำมโปร่งใส คือ กำรท ำให้สั งคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงตรงไปตรงมำ
และสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ โดยกำรปรับปรุงระบบและกลไกกำรท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส มีกำร
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรหรือเปิดให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนกำร
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้กำรท ำงำนของ
ภำครัฐและภำคเอกชนปลอดจำกกำรทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักควำมมีส่วนร่วม คือ กำรท ำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอ
ควำมเห็นในกำรตัดสินใจส ำคัญๆของสัง คม โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมได้แก่ กำร
แจ้งควำมเห็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำรแสดงประชำมติหรืออ่ืนๆ และขจัดกำรผูกขำดทั้งโดย
ภำครัฐหรือโดยภำคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือกันระหว่ำงภำครัฐและภำคธุรกิ จ
เอกชน 

๕. หลักควำมรับผิดชอบ  ผู้บริหำร พนักงำนและลูกจ้ำงต้องตั้งใจปฏิบัติภำรกิจตำมหน้ำที่อย่ำงดียิ่ง 
โดยมุ่งให้บริกำรแก่ผู้มำรับบริกำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ มีควำมรับผิดชอบต่อควำมบกพร่องในหน้ำที่กำรงำน
ที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงท ี

๖. หลักควำมคุ้มค่ำ ผู้บริหำรต้องตระหนักว่ำมีทรัพยำกรค่อนข้ำงจ ำกัด ดังนั้นในกำรบริหำรจัดกำร
จ ำเป็นจะต้องยึดหลักควำมประหยัดและควำมคุ้มค่ำ ซึ่งจ ำเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมำยไปที่ผู้รับบริกำรหรือประชำชน
ด้วย 
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
    “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนว
ทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้ก ระแส
โลกำภิวัตน์ และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ 

ควำมพอประมำณ  หมำยถึง  ควำมพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มำกเกิน    โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน เช่น กำรผลิตและกำรบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมำณ 
           ควำมมีเหตุผล    หมำยถึง  กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของควำมพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่ำงมี
เหตุผล โดยพิจำรณำจำกปัจจัยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกกำรกระท ำนั้น ๆ อย่ำงรอบคอบ  
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กำรมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมำยถึง กำรเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง 
ๆ ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคตทั้งใกล้และไกล 

 

  เงื่อนไข 
               กำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอำศัย ทั้งควำมรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐำน 
            เงื่อนไขควำมรู้    ประกอบด้วย   ควำมรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆ  ที่เก่ียวข้อง อย่ำงรอบด้ำน   ควำม
รอบคอบที่จะน ำควำมรู้เหล่ำนั้นมำพิจำรณำ   ให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบกำรวำงแผนและควำมระมัดระวังในข้ัน
ปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้ำง ประกอบด้วยมีควำมตระหนัก ในคุณธรรม   มีควำมซื่อสัตย์
สุจริต และมีควำมอดทน  มีควำมเพียร  ใช้สติ ปัญญำในกำร ด ำเนินชีวิต 
 

ประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก ดังเช่น 
  1. ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย  ได้ก ำหนด
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง ทุกคน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือรัก ษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำง
ทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก 
๑o ประกำร ดังนี้ 

๑) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) กำรมีจิตส ำนึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน 
๕) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
๑o) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน พัฒนำชุมชน
ให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

นอกจำกนี้ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย ยังได้ก ำหนดข้อบังคับ เพื่อเป็นกรอบมำตรฐำนในกำร
ประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำร และลูกจ้ำง ให้มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรมธ ำรงไว้ซึ่ ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้ำรำชกำรอันจะท ำให้ได้รับกำรยอมรับเชื่อถือและศรัทธำจำกประชำชนทั่วไปไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ควำมซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
๑.๑ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงประหยัดและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 
๑.๓ ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้ควำมสำมำรถโดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็น

ส ำคัญ 
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๑.๔ รับผิดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเองและมุ่งมั่นแก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลำด  
ข้อ ๒ กำรมีจิตส ำนึกมุ่งบริกำรและให้ค ำปรึกษำ 
๒.๑ ให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงเท่ำเทียมกันด้วยควำมเต็มใจ 
๒.๒ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็วและครบถ้วน 
ข้อ ๓ กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของงำนเพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสำมัคคีมีน้ ำใจเพ่ือให้บรรลุภำรกิจของหน่วยงำน 
๓.๔ พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
ข้อ ๔ กำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักกำรข้อเท็จจริงเหตุผลเพ่ือควำมยุติธรรม 
๔.๒ ไม่มีอคติในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
ข้อ ๕ กำรด ำรงชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วำงแผนกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำยพร้อมที่จะเผชิญต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำมีเหตุผลและไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐำนะของตนเอง  
๕.๓ ปฏิบัติตำมหลักศำสนำรู้จักพ่ึงตนเองและลดละเลิกอบำยมุข 
ข้อ ๖ กำรยึดมั่นและยืนหยัดในสิง่ที่ถูกต้อง 
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กล้ำหำญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖.๓ ปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่เพ่ือนข้ำรำชกำร  
ข้อ ๗ ควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย 
๗.๒ พร้อมรับกำรตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลของกำรตรวจสอบ 
 

ประกำศเจตนำรมณส์ ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย เป็นหน่วยงำนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 
 

  เนื่องด้วย ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย  เป็นหน่วยงำนที่รับใช้และให้บริกำรประชำชนอย่ำง
ใกล้ชิด  ซึ่งในกำรด ำเนินง ำนของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย  ได้ค ำนึงถึงควำมต้องกำรและประโยชน์สูงสุดของ
ประชำชนเป็นหลัก  
  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย  ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของปัญหำทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเป็นปัญหำที่ท ำ
ให้เกิดผลกระทบและควำมเสียหำยต่อพ่ีน้องประชำชนทั้งทำงอ้อมและทำงตรง  ท ำให้ ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือ
ประชำชนอย่ำงแท้จริง  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลยจึงมีเจตนำรมณ์ร่วมกันในกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมโปร่งใส  
เป็นธรรม  และสำมำรถตรวจสอบได้เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงำนในกำรต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  โดยให้เจ้ำหน้ำที่ทุก
คนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ไม่ยักยอก  เบียดบังเวลำ  และทรัพย์สินรำชกำร 
๒. ไม่เรียก  ไม่รับ  ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
๓. ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือประโยชน์ตนหรือพวกพ้อง 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เสมอภำค   
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๕. กล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖. เปิดเผยต่อสำธำรณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
๗. ร่วมปกป้อง  คุ้มครอง  ผู้ต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 
๘. พร้อมรับกำรตรวจสอบจำกทุกภำคส่วน 

 

  ในคู่มือเล่มนี้  จะสะท้อนหลักกำรและแนวคิดที่เป็นสำกลพร้อมข้อเสนอแนะทำงกำรประยุกต์ใช้เพ่ือ
กำรป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมีสำระส ำคัญเป็นเป็น ๓  บท  ได้แก่ 

๑. บทที่ ๑  กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. บทที่ ๒  กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 
๓. บทที่ ๓  กำรให้ – รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 

ควำมหมำยผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ค ำว่ำ  Conflict  of  Interests  มีกำรใช้ค ำภำษำไทยไว้หลำยค ำ  เช่น  “ผลประโยชน์ทับซ้อน ”  
“ผลประโยชน์ขัดกัน ”  “ผลประโยชน์ขัดแย้ง ”  หรือ  “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ ”  ถ้อยค ำเหล่ำนี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นกำรกระท ำท่ีขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรม  และหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  (Governance)  โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  จึงหมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  กล่ำวทั้งเป็น
สถำนกำรณ์ท่ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพื่อให้
เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่ วนรวม  มีหลำกหลำยรูปแบบไม่จ ำกัดอยู่ในรูปแบบของ
ตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗  ประกำร  
ดังนี้ 
  ๑. หำผลประโยชน์ให้ตนเอง  คือ  กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือตนเอง  เช่น  ข้ำรำชกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่
ให้บริษัทตัวเองได้งำนรับเหมำจำกรัฐ  หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน  เป็นต้น 
  ๒. รับผลประโยชน์  คือ  กำรรับสินบนหรือรับของขวัญ  เช่น  เป็นเจ้ำพนักงำนสรรพำกรแล้วรับเงิน
จำกผู้มำเสียภำษี  หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก ำนัลจำกร้ำนค้ำ  เป็นต้น 
  ๓. ใช้อิทธิพล  เป็นกำรเรียกผลตอบแทนในกำรใช้อิทธิพลในต ำแหน่งหน้ำที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ำย
ใดฝ่ำยหนึ่งอย่ำงไม่เป็นธรรม 
  ๔. ใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น กำรใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์รำชกำร
ท ำงำนส่วนตัว  เป็นต้น 
  ๕. ใช้ข้อมูลลับของทำงรำชกำร เ ช่น รู้ว่ำรำชกำรจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่ำวดัก
หน้ำไว้ก่อน เป็นต้น 
  ๖. รับงำนนอก ได้แก่ กำรเปิดบริษัทท ำธุรกิจซ้อนกับหน่วยงำนที่ตนเองท ำงำนอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี 
แต่รับงำนส่วนตัวจนไม่มีเวลำท ำงำนบัญชีในหน้ำที่ให้กับหน่วยงำน  เป็นต้น 
  ๗. ท ำงำนหลังออกจำกต ำแหน่ง  คือกำรไปท ำงำนให้กับผู้อ่ืนหลังออกจำกที่ท ำท ำงำนเดิม  โดยใช้
ควำมรู้หรืออิทธิพลจำกที่เดิมมำชิงงำน  หรือเอำประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม  เช่น  เอำควำมรู้ในนโยบำยและแผนของ
ธนำคำรประเทศไทยไปช่วยธนำคำรเอกชนอื่น ๆ  หลังจำกเกษียณ  เป็นต้น 
 
 
 
 

หลักส ำคัญของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรม  โดยให้ผลประโยชน์ของ
สำธำรณะมีควำมส ำคัญในอันดับต้น 
ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม (ประชำชนทุก
คนเสมอภำคภำยใต้กฎหมำย  และต้องได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม) 
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บทที่ ๑  
กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหำกำ รทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึนและยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำลและเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในกำรป้องกันหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำรหลำยประกำร  ดัง
ปรำกฏในประมวลจริยธรรมของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย  ได้ก ำหนดมำตรฐำนจริ ยธรรม ส ำหรับในบทนี้จะได้
สะท้อนหลักกำรและแนวคิดที่เป็นสำกลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทำงกำรประยุกต์ใช้เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยมีสำระส ำคัญเป็น ๓ หัวข้อใหญ่คือ 

๑. กำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 
๓. กำรให้-รับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

กำรบริหำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
หลักส ำคัญของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีดังนี้ 
• ชุมชนคำดหวังให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นธรรมโดยให้ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมส ำคัญ

อันดับต้น 
• ควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ยังเป็นรำกฐำนของหลักนิติธรรม  (ประชำชนทุกคนเสมอภำค

ภำยใต้กฎหมำยและต้องได้รับกำรปฏิบัติที่เป็นธรรม) 
• ถ้ำไม่จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงมีประสิทธิภำพเจ้ำหน้ำที่ก็จะละเลยประโยชน์สำธำรณะและ

ให้ควำมส ำคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบำงกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อกำรปฏิบัติงำนและอำจน ำไปสู่กำรประพฤติ
มิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเองเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ก็มีชีวิตส่วนตนมีบำงครั้งที่
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมำขัดแย้งกับกำรท ำหน้ำที่แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี 

• หน่วยงำนภำครัฐต้องจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้ นจะบั่น
ทอนควำมเชื่อมั่นของประชำชนต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วยงำน 

• ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยำยมำกกว่ำเดิม เนื่องจำกมีกำรร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐท ำให้มีควำมสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมำกขึ้น 

• หน่วยงำนควรตระหนักว่ำผลประ โยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในกำรท ำงำนและต้องพัฒนำวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมกำรระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน 

• หน่วยงำนต้องขจัดควำมเข้ำใจผิดที่ว่ำผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยำยำมปกปิด 

• ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อกำรท ำงำนหรือกำรตัดสินใจกรณีนี้เรียกว่ำมี
กำรใช้หน้ำที่ในทำงมิชอบหรือแม้แต่กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง 

• กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนสร้ำงประโยชน์มำกมำยแก่หน่วยงำนเนื่องจำก 
- ลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
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- สำมำรถแก้ข้อกล่ำวหำเรื่องควำมล ำเอียงได้ง่ำย 
- แสดงควำมยึดมั่นในหลักธรรมมำภิบำล 
- ประชำชนเชื่อมั่นว่ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 

นิยำมศัพท์และแนวคิดส ำคัญ 
• ผลประโยชน์ส่วนตน  (private interest) – “ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆที่มีผลต่อบุคคล /กลุ่มไม่ว่ำ

ในทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของเจ้ำหน้ำที่แต่
รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วยเช่นเพื่อนญำติคู่แข่งศัตรูเม่ือใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คนเหล่ำนี้ได้หรือเสียประโยชน์
เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์ส่วนตนม๒ีประเภทคือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับกำร
เพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่นที่ดินหุ้นต ำแหน่งใ นบริษัทที่รับงำนจำกหน่วยงำน
รวมถึงกำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่นสัมปทำนส่วนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ ำใจไมตรี
อ่ืนๆ 

- ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงินเกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทำงสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่นสถำบันกำร ศึกษำสมำคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง /อคติ/เลือกที่รักมักท่ีชังและมี
ข้อสังเกตว่ำแม้แต่ควำมเชื่อ/ควำมคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

•หน้ำที่สำธำรณะ  (public duty) – หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ท ำงำนให้ภำครัฐคือกำรให้ควำมส ำคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ  (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศเท่ำนั้นแต่ยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ท ำงำนให้ภำครัฐเช่นที่ปรึกษำอำสำสมัคร 

•ผลประโยชน์สำธำรณะ  คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำยแต่ในเบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ
สำมำรถให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

- ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ 
- ท ำงำนตำมหน้ำที่ตำมกรอบและมำตรฐำนทำงจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะมีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ 
ต้องจ ำกัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำที่ 
- หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจหรือกำรท ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ/กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูล 
ภำยใน 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่หรือทรัพยำกรของหน่วยงำนเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่งหรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่งขณะที่ไปหำ 
ต ำแหน่งงำนใหม่ 
•ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสำกลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำเป็นควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สำธำรณะที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐดังนี้ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง  (actual) มีควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและ
สำธำรณะเกิดข้ึน 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น  (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำมี แต่
จริงๆอำจไม่มีก็ได้ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพ ก็อำจน ำมำซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่ำ
กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่ำงมีจริยธรรม
เท่ำนั้นแต่ต้องท ำให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต 

•หน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing 
interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่น เป็นเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน
และเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถแยกแยะบทบำทหน้ำที่ทั้ง
สองออกจำกกันได้ อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพหรือแม้กระทั่งเกิดควำมผิดพลำดหรื อผิดกฎหมำย ปกติ
หน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหำได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
หน่วยงำนที่มีก ำลังคนน้อย หรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถท ำงำนบำงอย่ำงที่คนอื่นๆท ำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่
ค่อยห่วงปัญหำนี้กันเพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง 

- ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำบทบำท
หน้ำที่ในหน่วยงำนหนึ่งนั้นท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำทหน้ำที่ให้แก่อีก
หน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง /อคติต่อคนบำงกลุ่ม ควร
ถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อนเป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบเดียวกัน นั่นคือกำรตัดสินใจท ำ
หน้ำที่ต้องเป็นกลำงและกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำจัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได ้
 

หลักกำร ๔ ประกำรส ำหรับกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ปกป้องผลประโยชน์สำธำรณะ  : กำรท ำเพ่ือผลประโยชน์ของสำธำรณะเป็นหน้ำที่หลักเจ้ำหน้ำที่

ต้องตัดสินใจและให้ค ำแนะน ำภำยในกรอบกฎหมำย และนโยบำยจะต้องท ำงำนในขอบเขตหน้ำที่พิจำรณำควำมถูกผิด
ไปตำมเนื้อผ้ำ ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมำแทรกแซงรวมถึงควำมเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคล
อย่ำงเป็นกลำง ไม่มีอคติล ำเอียงด้วยเรื่องศำสนำอำชีพจุดยืนทำงกำรเมืองเผ่ำพันธุ์วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้ำหน้ำที่ไม่
เพียงปฏิบัติตำมกฎหมำยเท่ำนั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 

• สนับสนุนควำมโปร่งใสและพร้อมรับผิด : กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอำศัยกระบวนกำร
แสวงหำเปิดเผยและจัดกำรที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกำสให้ตรวจสอบและมีควำมพร้อมรับผิดมีวิธีกำรต่ำงๆเช่นจด
ทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ำยเจ้ำหน้ำที่จำกต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทั บซ้อนกำรเปิดเผยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือควำมสัมพันธ์ที่อำจมีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนกำร ใช้
กระบวนกำรอย่ำงเปิดเผยทั่วหน้ำจะท ำให้เจ้ำหน้ำที่ร่วมมือและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ประชำชนผู้รับบริกำรและผู้มีส่วน
ได้เสีย 

• ส่งเสริมควำมรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำง  : กำรแก้ปัญหำหรือจัดกำร
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงควำมยึดหลักคุณธรรมและควำมเป็นมืออำชีพของเจ้ำหน้ำที่และองค์กรกำรจัดกำร
ต้องอำศัยข้อมูลน ำเข้ำจำกทุกระดับในองค์กรฝ่ำยบริหำรต้องรับผิดชอบเรื่องกำรสร้ำงระบบและนโยบำยและ 
 



 

             9 
เจ้ำหน้ำที่ก็มีควำมรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้ำหน้ำที่ต้องจัดกำรกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนมำกที่สุดเท่ำที่ท ำได้ และผู้บริหำรก็ต้องเป็นแบบอย่ำงด้วย 

• สร้ำงวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหำรต้องสร้ำงสภำพแวดล้อมเชิงนโยบำยที่ช่วยสนับสนุนกำรตัดสินใจ
ในเวลำที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน และกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่ซึ่งต้องอำศัยวิธีกำร
ดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน ำและกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เพ่ือส่งเสริมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และกำรปฏิบัติ
รวมถึงกำรใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน 

- ส่งเสริมให้มีกำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยและมีกำรเสวนำแลกเปลี่ยน เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สบำยใจในกำร
เปิดเผยและหำรือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท ำงำน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้ำหน้ำที่เปิดเผย เพ่ือมิให้มีผู้น ำไปใช้ในทำงที่ผิด 
- ให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ

ซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้ำของและปฏิบัติตำมในเวลำเดียวกันก็ต้องสร้ำงระบบโดยกำรพัฒนำในเรื่องต่อไปนี้ 
- มำตรฐำนในกำรส่งเสริมควำมซื่อตรงต่อหน้ำที่โดยรวมไว้ในข้อก ำหนดทำงจริยธรรม 
- กระบวนกำรระบุควำมเสี่ยงและจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กลไกควำมพร้อมรับผิดทั้งภำยในและภำยนอก 
- วิธีกำรจัดกำร  (รวมถึงกำรลงโทษ ) ที่ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ถือว่ำเป็นควำมรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง

ท ำตำมกฎระเบียบและมำตรฐำน 
 

แนวทำงกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
• กรอบกำรท ำงำน  เป็นวิธีกำรกว้ำงๆไม่จ ำกัดอยู่กับรำยละเอียดข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถ

น ำไปพัฒนำเป็นรูปแบบกำรจัดกำรตำมบริบทขององค์กรและกฎหมำยได้มี ๖ ขั้นตอนส ำหรับกำรพัฒนำและกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑) ระบุว่ำมีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้ำงที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนำนโยบำยที่เหมำะสมรวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำ 
๓) ให้กำรศึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่และผู้บริหำรระดับต่ำงๆรวมถึงเผยแพร่นโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
๔) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง 
๕) สื่อสำรให้ผู้มี ส่วนได้เสีย ผู้รับบริกำร ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทรำบถึงควำมมุ่งมั่นในกำร

จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖) บังคับใช้นโยบำยและทบทวนนโยบำยสม่ ำเสมอ 
 
• รำยละเอียดแต่ละขั้นตอน 
๑) กำรระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
- ขั้นตอนแรกนี้คือ กำรระบุว่ำในกำรท ำงำนของหน่วยงำน มีจุดใดบ้ำงที่เสี่ยงต่อกำรเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้ำง 
- เป้ำหมำยส ำคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ มีส่วนส ำคัญ เพรำะจะท ำให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท ำให้

เจ้ำหน้ำที่รู้สึกเป็นเจ้ำของและร่วมมือกับนโยบำย 
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- ตัวอย่ำงของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทำงกำรเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัวควำมสัมพันธ์ส่วนตัว  (ครอบครัวชุมชนชำติพันธุ์ศำสนำฯลฯ ) ควำมสัมพันธ์กับองค์กรอื่น  (เอ็นจีโอสหภำพ
กำรค้ำพรรคกำรเมืองฯลฯ) กำรท ำงำนเสริมควำมเป็นอริ/กำรแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่ำงของจุดเสี่ยงเช่นกำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชนกำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงกำรตรวจตรำเพื่อ
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำ รท ำงำนหรืออุปกรณ์ในภำคธุรกิจกำรออกใบอนุญำตกำรให้บริกำรที่อุปสงค์มำกกว่ำ
อุปทำน กำรกระจำยงบรำชกำร กำรปรับกำรลงโทษกำรให้เงิน /สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อ
พิพำท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงำนที่สำธำรณะหรือสื่อมวลชนให้ควำมสนใจเป็นพิเศษ 

- กำรระบุผลประ โยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจำรณำนิยำมและข้อก ำหนดทำงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง
ประกอบด้วย 

๒) พัฒนำกลยุทธ์และตอบสนองอย่ำงเหมำะสม 
- องค์ประกอบประกำรหนึ่งในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ควำมตระหนักของผู้บริหำรและ

เจ้ำหน้ำที่เก่ียวกับวิธีกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงควำมรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำร
จัดกำรต้องแยกให้ชัดระหว่ำงควำมรับผิดชอบขององค์กรและควำมรับผิดชอบของสมำชิกในองค์กรและยังต้องท ำให้
ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ 

- รู้ได้ว่ำเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึนและในแบบใด  (แบบเกิดข้ึนจริงแบบที่เห็นหรื อแบบ
เป็นไปได้) 

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่ำงๆที่ใช้เพื่อกำรจัดกำร 
- ติดตำมประสิทธิภำพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่และหัวหน้ำงำนระดับสูง 
- เพ่ือให้กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภำพ ต้องมีกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องตั้ง แต่

เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร เอกชนที่มำท ำสัญญำ อำสำสมัครหัวหน้ำงำนระดับสูง และกรรมกำรบริหำร กำรให้ควำมรู้จะเริ่ม
ตั้งแต่กำรปฐมนิเทศ และมีอย่ำงต่อเนื่องในระหว่ำงท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ทุกคนควรสำมำรถเข้ำถึงนโยบำยและข้อมูลที่จะ
ช่วยให้พวกเขำสำมำรถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทั บซ้อน ส่วนตัวผู้บริหำรเองก็ต้องรู้วิธีจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- ขั้นตอนแรกของกำรให้ควำมรู้ คือ สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์
ทับซ้อนใดเกิดข้ึนบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบำย รวมถึงควำมแตกต่ำงของควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยของผู้มีต ำแหน่งหน้ำที่ต่ำงกัน ควรให้เอกสำรบรรยำยพร้อมตัวอย่ำงท่ีชัดเจนส ำหรับกำรระบุและ
จัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมำกๆ เช่น กำรติดต่อ กำรร่วมท ำงำนกับภำคเอกชน กำร
แลกเปลี่ยนบุคลำกรกับภำคเอกชน กำรแปรรูปกำรลดขั้นตอนและกระจำยอ ำนำจควำ มสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทำงกำรเมือง เป็นต้น 

- นอกจำกกำรให้ควำมรู้แล้ว ควำมตื่นตัวและเอำใจใส่ของผู้บริหำร รวมถึงกลยุทธ์กำรจัดกำรที่มี
ประสิทธิภำพจะมีส่วนอย่ำงส ำคัญในกำรช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติตำม กำรสร้ำงควำมตื่นตัวและควำมเอำใจใส่จะช่วยใน
กำรแสวงหำจุดเสี่ยงและพัฒนำวิธีกำรป้องกันปัญหำที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

๔) ด ำเนินกำรเป็นแบบอย่ำง 
- กำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภำพ จ ำเป็นต้องอำศัยควำมทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน

ต ำแหน่งระดับบริหำร ซึ่งต้องแสดงภำวะผู้น ำ สนับสนุนนโยบำยและกระบวนกำรอย่ำงแข็งขันสนับสนุนให้เจ้ำ หน้ำที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ควำมช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหำรมีควำมส ำคัญเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่มักจะค ำนึงถึงสิ่งที่
ผู้บริหำรให้ควำมสนใจ 

 



 

                                       11
           

- ผู้บริหำรต้อง  (๑)พิจำรณำว่ำมีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่ำหน่วยงำนมี ปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน
หรือไม ่(๒)ชั่งน้ ำหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สำธำรณะ และพิจำรณำว่ำอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในกำรจัดกำรหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ  (๓)พิจำรณำปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ต ำแหน่งหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๕) สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย 
- ประเด็นส ำคัญคือ ภำพลักษณ์ขององค์กรในกำรรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจำกไม่ว่ำจะสำมำรถ

จัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้ำผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ำมผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ำยไม่แพ้กัน 
- กำรท ำงำนกับองค์กรภำยนอกไม่ว่ำเป็นเอ็นจีโอหรือภำคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนำวิธีป้องกัน ไม่ว่ำเป็นเรื่องข้อมูลภำยใน หรือโอกำสกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เพ่ือ
ผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภำยนอกให้ทรำบนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตำมมำหำกไม่
ปฏิบัติตำมนโยบำย เช่น ยกเลิกสัญญำ หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำยบำงองค์กรภำครัฐจะอำศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือ
สื่อสำรเกี่ยวกับหน้ำที่และควำมพร้อมรับผิดที่ผู้ท ำธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท ำสัญญำด้วย 

- นอกจำกนี้ ควรสื่อสำรแบบสองท ำงกับองค์กรภำยนอก อำจใช้วิธีต่ำงๆ เช่นให้มีส่วนร่วมในกำร
ระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนำกลไกป้องกันแก้ไขปัญหำ ขอรับฟังควำมเห็นต่อร่ำงนโยบำยกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกกำรแสวงหำและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่ำนี้จะท ำให้ได้นโยบำยที่
สอดคล้องควำมคำดหวังสำธำรณะและได้รับควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในกำรร่วมกันจัดกำรผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภำครัฐต้องท ำให้กำรตัดสินใจทุกข้ันตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๖) กำรบังคับใช้และทบทวนนโยบำย 
- ระบบจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับกำรทบทวนประสิทธิภำพสม่ ำเสมอ โดยสอบถำมข้อมูล

จำกผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภำพกำรท ำงำน รวมถึงสภำพสังคม 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของและควำมร่วมมื อนอกจำกนี้ยังอำจเรียนรู้จำกองค์กรอื่นๆ 
กำรแสวงหำกำรเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นกำรสื่อสำรว่ำองค์กรมีควำมมุ่งม่ันในกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย กำร
ทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมำตรกำรและผลกำรทบทวนหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้
ปฏิบัติให้เข้ำใจ และปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนให้สอดคล้องกัน โดยอำจพัฒนำระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนำทักษะและ
กำรให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่กำรเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรประพฤติมิชอบและกำรบริหำรที่บกพร่อง /
อคติของภำครัฐ เป็นรำกฐำนของควำมถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และกำรยึดมั่น ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ที่

กระท ำโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดย
แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้ำหน้ำที่ที่เปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลับ
วิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบ ท ำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสียงำนหลัก (core) ของกำรปกป้องคุ้มครอง
พยำน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำรแสดงอ อกซ่ึงควำมพร้อมรับผิดให้แก่สำธำรณชน กำร
เปิดเผยที่เหมำะสม คือ เมื่อเกิดกำรท ำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็นปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะ กำรรำยงำนกำรกระท ำผิด 
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ภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพำะเมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำร
บริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้ หรือขำดประสิทธิภำพ 

• ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก : 
กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุน มีช่องทำง วิธีกำรผลักดันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะ 

กำรคดโกงและกำรกระท ำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ท ำให้กำรเปิดเผยกำรกระ ท ำผิดเป็นเรื่องยำกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ปัญหำส ำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำงควำมเท่ียงตรง  (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ควำมภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครัฐ 

 
 

 
 

บทที่ ๒ 
กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 

กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ 
• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ที่

กระท ำโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดย
แทนที่จะยกย่องชมเชย เจ้ำหน้ำที่ท่ีเปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลับ
วิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบ ท ำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสียงำน 

หลัก (core) ของกำรปกป้องคุ้มครองพยำน  (whistlblowing) ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำร
แสดงออกซ่ึงควำมพร้อมรับผิดใ ห้แก่สำธำรณชน กำรเปิดเผยที่เหมำะสม คือ เมื่อเกิดกำรท ำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็น
ปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะ กำรรำยงำนกำรกระท ำผิดภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือก
ที่ดีที่สุด โดยเฉพำะเมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำรบริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้หรือขำดประสิทธิภำพ 

• ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก : 
กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุนมีช่องทำงวิธีกำรผลักดันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะ 

กำรคดโกงและกำรกระท ำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ท ำให้กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดเป็นเรื่องยำกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ปัญหำส ำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำ งควำมเที่ยงตรง  (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ควำมภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครัฐ 

กำรยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ควำมเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่ำนิยมที่เป็นหลักคุณธรรมใน
มำตรฐำนทำงจริยธรรม  (Code of Conduct) แต่ในทำงตรงกันข้ำมควำมจงรักภักดีเป็นสัญญำที่มีต่อกลุ่มคนและ
สังคมท่ีให้ควำมส ำคัญว่ำ บุคคลจะผิดสัญญำหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยำมจ ำเป็นปัจจัยส ำคัญอีกประกำรที่ท ำให้
บุคคลไม่กล้ำรำยงำนกำรกระท ำผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับได้รั บกำรปกป้อง 
แต่ในทำงปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลกำรกระท ำผิดมักได้รับกำรปฏิบัติในทำงตรงกันข้ำมกำรตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะ
เป็นเรื่องพ้ืนฐำนง่ำยๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่ำงโปร่งใส มีกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดพร้อมทั้งกำรปกป้องข้อมูลที่
รำยงำนให้เกิดควำมเชื่อมั่นและไว้วำงใจได ้
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• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : 
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รำยงำนข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ำยแรงของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ที่

กระท ำโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สำธำรณะหลำยหน่วยงำนขำดกำรสนับสนุนผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำที่ โดย
แทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้ำหน้ำที่ที่เปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอำชญำกรรมกลับ
วิพำกษ์วิจำรณ์ทำงลบ ท ำให้สูญเสียควำมก้ำวหน้ำในอำชีพและแม้แต่สูญเสียงำนหลัก (core) ของกำรปกป้องคุ้มครอง
พยำน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งควำมรับผิดชอบและกำรแส ดงออกซ่ึงควำมพร้อมรับผิดให้แก่สำธำรณชน กำร
เปิดเผยที่เหมำะสมคือเมื่อเกิดกำรท ำผิดที่ร้ำยแรงหรือเป็นปัญหำควำมเสี่ยงสำธำรณะกำรรำยงำนกำรกระท ำผิด
ภำยในองค์กรหรือภำยนอกองค์กรต่อสำธำรณชนเป็นทำงเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพำะเมื่อช่องทำงภำยในและกระบวนกำร
บริหำรภำยในใช้กำรไม่ได้หรือขำดประสิทธิภำพ 

• ท ำไมกำรเปิดเผยจึงท ำได้ยำก : 
กำรศึกษำวิจัยพบว่ำ แม้จะมีกำรสนับสนุน มีช่องทำง วิธีกำรผลักดันเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำรสืบเสำะ 

กำรคดโกงและกำรกระท ำผิด แต่มีหลำยองค์ประกอบที่ท ำให้กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดเป็นเรื่องยำกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่
ปัญหำส ำคัญคือ กำรขัดแย้งกันระหว่ำงควำมเท่ียงตรง  (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญำที่มีต่อส่วนรวม และกับ
ควำมภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภำครัฐ 

• กำรส่งสำสน์ขององค์กร : 
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน /ผลักดันให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรร มและคดโกงว่ำ 

เป็นสิ่งที่ภำครัฐต้องกำรและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับควำมเชื่อม่ันว่ำถูกปกปิด ต้องมีค ำแนะน ำแก่เจ้ำหน้ำที่ว่ำ
จะบริหำรข่ำวสำรข้อมูลอย่ำงไร และจะจัดกำรอย่ำงไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะท ำให้เกิด
กำรกระท ำผิด 

• กฎหมำย ระเบียบ และนโยบำย : 
รำกฐำนของกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดมำจำกกรอบกฎหมำย มำตรฐำนทำงจริยธรรมรวมทั้งนโยบำย

ขององค์กร ในมำตรฐำนทำงจริยธรรมจะก ำหนดพฤติกรรมที่เป็นมำตรฐำนและข้อแนะน ำพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติ
และไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนกำรกระท ำที่เบี่ยงเบนจำกมำตรฐำนด้วย 

กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดเพื่อป้องกันกำรละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกกำรรำยงำนและกำร
ตรวจสอบที่เป็นอิสระ กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดภำยใต้กฎหมำยต่ำงๆ นั้นต้องอธิบำยได้ด้วยว่ำจะมีกำรด ำเนินกำร
อย่ำงไร และองค์กรต้องแน่ใจว่ำกำรเปิดเผยจะต้องได้รับกำรคุ้มครองพยำนอย่ำงเต็มที่ 

• องค์กรควรจะท ำอย่ำงไร : 
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงำนต้องมีนโยบำยที่ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดจัดช่องทำงอ ำนวย

ควำมสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิด รวมทั้งคนอ่ืนๆที่จะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของกำรปกป้องผู้เปิดเผยกำรกระท ำผิดและกำรคุ้มครองพยำนคือ 
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยกำรกระท ำผิด 
- เพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยจะได้รับกำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่ำจะต้องมีกำรปกป้องคุ้มครองพยำนที่เหมำะสมในทุกกรณี 
ปกติกำรรำยงำนหรือเปิดเผยกำรประพฤติมิชอบ จะใช้กำรรำยงำนตำมกระบวนกำรทำ งกำรบริหำร

ซึ่งเป็นช่องทำงปกติ โดยสำมำรถรำยงำนให้กับกลุ่มบุคคลต่ำงๆ เช่น หัวหน้ำ ผู้อ ำนวยกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (เช่น
กลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภำยนอก กำรรำยงำนหรือ
เปิดเผยกำรประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

- กำรประพฤติมิชอบในหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ 
- กำรบริหำรที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว) 
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- กำรละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือกำรบริกำรที่ไม่เหมำะสม ท ำให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
- กำรกระท ำที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรำยต่ออนำมัยส ำธำรณะ ควำมปลอดภัย หรืออันตรำยต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนกำรจะแยกต่ำงหำกจำกกระบวนกำรร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีกำรขู่คุกคำม

หรือกำรดูหมิ่นเหยียดหยำมกันในที่ท ำงำน องค์กรควรก ำหนดกระบวนกำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะและ
ประกำศใช้อย่ำงชัดเจน 

ประโยชน์ของกระบวนกำ ร คือ บุคคลจะทรำบว่ำเมื่อมีควำมจ ำเป็นต้องรำยงำน /เปิดเผยจะต้องท ำ
อย่ำงไร เพ่ือให้แน่ใจว่ำหน่วยงำนจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อกำรเปิดเผยกำร
กระท ำผิดในกรอบของหน่วยงำนในทำงปฏิบัติ ตัวอย่ำงเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที  (อย่ำงเป็นสัญชำติญำณ) ว่ำ
เมื่อเกิดข้อสงสัยว่ำเกิดกำรคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรำยงำนทันทีต่อหัวหน้ำผู้บังคับบัญชำหรือผู้ได้รับมอบหมำย 
และผู้บริหำรระดับสูง หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กร 

กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดเป็นสิ่งส ำคัญ และผู้รับรำยงำนควรให้ค ำแนะน ำผู้เปิดเผยถึงกำรตรวจสอบ
และสิ่งที่หน่วยงำนจะสนับสนุนและคุ้มครอง 

เจ้ำหน้ำที่ของรัฐสำมำรถเปิดเผยกำรกระท ำผิดใน ๔ กลุ่มคือ 
๑) กำรประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำย ปปช. 
๒) กำรบริกำรที่ผิดพลำดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) กำรละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่หรือบริหำรโดยมิชอบโดยเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือ 

ผู้รับจ้ำงจำกรัฐเป็นผลให้งบประมำณถูกใช้สูญเปล่ำ 
๔) กำรกระท ำของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ ควำมปลอดภัยกับสำธำรณะหรือ 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดบำงประเภทอำจจะไม่ได้รับกำรคุ้มครอง เช่น กำรเปิดเผยต่อสื่อมวลชน

กำรเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค ำถำมต่อควำมเป็นธรรมของรัฐบำลกำร เปิดเผยนโยบำยของหน่วยงำนหรือกำรเปิดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงกำรถูกลงโทษทำงวินัย 

นโยบำยและกระบวนกำรในกำรเปิดเผยจะต้องครอบคลุม : 
- เนื้อหำในกำรเปิดเผย 
- กำรเปิดเผยจะท ำได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่ำงไร 
- ใครบ้ำงที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและกำรตรวจสอบกำรเปิดเผย 
- กลไกในกำรสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนกำรตรวจสอบ 
- บทบำทในกำรบริหำรและควำมรับผิดชอบ 
• กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรำยงำนและวิธีกำรรำยงำนที่ยืดหยุ่น 
มำตรฐำนทำงจริยธรรมต้องก ำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนเปิ ดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรคดโกงหรือกำร

ให้บริกำรที่ไม่เป็นธรรมกำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรรำยงำนควรยืดหยุ่น เช่น กำรรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมกำรจริยธรรม ที่สำมำรถไปพบปะหรือรำยงำนได้นอกสถำนที่ หรือรำยงำนต่อองค์กรอิสระ 
เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
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• กำรผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติ        
หน่วยงำนต้องรับผิดชอบในทำงปฏิบัติให้กำรเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะได้รับกำรคุ้มครองอย่ำง

เชื่อมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นควำมลับ ปกติหน่วยงำนต้องพัฒนำนโยบำย /กระบวนกำรในกำรให้ค ำแนะน ำ
ต่อผู้บริหำรให้ตระหนักในควำมส ำคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยำน และควรมีกำรอบรมพิเศษแก่หัวหน้ำและ
ผู้บังคับบัญชำ 

• เบื้องหลังควำมส ำเร็จ 
ประสิทธิภำพในกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมกำรยึดถือควำมถูกต้องขององค์กร 

องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและควำม รับผิดชอบ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันปรำบปรำมกำรประพฤติมิ
ชอบที่ชัดเจน จะท ำให้เกิดบรรยำกำศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจำกกำรเสริมสร้ำงกำรเปิดเผยผลประโยชน์
สำธำรณะ กำรปกป้องพยำนและภำวะผู้น ำต่อควำมส ำคัญในกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิดของเจ้ำหน้ำที่ และผลักดันกำร
เปิดเผยอย่ำงแข็งแกร่ง 
 กำรปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกหน่วยงำนจะต้อง
พิสูจน์ให้ได้ว่ำจะให้กำรดูแลอย่ำงเหมำะสม มีกำรบริหำรกระบวนกำรอย่ำงเท่ำเทียมซึ่งจะท ำให้เจ้ำหน้ำที่เกิดควำม
เชื่อมั่นและพัฒนำควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำน 

• ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ พิจำรณำได้จำก 
- มีเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ำยสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพำะส ำหรับกำรสนับสนุนภำยในองค์กรและกำรปกป้องคุ้มครอง 
- ให้กำรฝึกอบรมกำรตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
- กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำหรือกำรสนับสนุนทำงจิตใจ/อำรมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 

สำธำรณะ 
- มีเครือข่ำยสนับสนุนอย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนกำรพบปะ สนทนำกับผู้เปิดเผยคนอ่ืนๆ 

และหัวหน้ำสำยงำน 
•บทบำทส ำคัญของกำรบริหำร 
ผู้บริหำรระดับล่ำงมีบทบำทส ำคัญต่อกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ  (Public Information 

Disclose : PID) ช่วยให้เกิดควำมตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่ำไม่เป็นอุปสรรคในกำรรำยงำนของผู้เปิดเผย 
ผู้อ ำนวยกำรจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดกำรกับกำรร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกำรตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงำน บทบำทส ำคัญท่ีสุดที่ได้จำกกำรวิจัย คือกำร ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรต่อกำร
รำยงำน 

สัมพันธภำพระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ หลังจำกรำยงำนกำรกระท ำผิดและภำวะผู้น ำเป็นเรื่องส ำคัญมำกใน
กำรสร้ำงบรรยำกำศในที่ท ำงำน ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถคำดกำรณ์กำรตอบสนองของข้ำรำชกำรและผลที่เกิดขึ้นจำก
กำรตรวจสอบต่ำงๆ 

ผู้อ ำนวยกำรและเ จ้ำหน้ำที่ต้องไม่คุกคำมหรือท ำให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะกลำยเป็นเหยื่อ 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษำควำมเชื่อม่ันให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในกำรเปิดเผย ให้ควำม
เชื่อมั่นว่ำข้อมูลที่ได้จะเป็นควำมลับซึ่งเป็นปัจจัยที่ส ำคัญต่อกำรลดแรง ต่อต้ำน หำกสิ่งที่เปิดเผยบำงส่วนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเป็นสิ่งส ำคัญที่ต้องเข้ำไปจัดกำรโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยำทำงลบและป้องกันผู้ต่อต้ำนเท่ำที่จะท ำได้ 

บทบำทอ่ืนๆคือ 
- ลดควำมเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทำงที่เหมำะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อจัดกำรกับสิ่งที่จะเกิดจำกกำรเปิดเผย 
- พัฒนำโครงสร้ำงผู้น ำแก่ลูกน้องที่ท ำงำน ขณะมีกำรตรวจสอบ 
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- ท ำงำนอย่ำงใกล้ชิดร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่ำ
ได้รับกำรสนับสนุนและป้องกันพยำนที่ดี 

- ปกป้องข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกำรเปิดเผยที่เป็นหลักฐำน 
- ให้เวลำและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
ผู้บริหำรจะต้องสำมำรถจัดกำรกับบุคคลที่ต่อต้ำนกำรเปิดเผย และเจ้ำหน้ำที่โดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำ

ลูกน้องไม่ให้ท ำผิดและตื่นตัวต่อกำรรับรู้ต่อกำรกระท ำ ผิด กำรคดโกงและทุจริตที่อำจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูล
อย่ำงระมัดระวัง ต้องแสดงบทบำทอย่ำงยุติธรรม เป็นกลำง ไม่เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมำไม่ว่ำจะยำก
เพียงไร 

ผู้บริหำรต้องท ำให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรำยงำนว่ำจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง 
เป็นควำมลับ  เชื่อมั่นในกระบวนกำรเปิดเผยและผลที่เกิดจำกกำรเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจำกผู้เปิดเผยจะต้องเป็น
เอกสำรที่สมบูรณ์ หำกมีกำรรำยงำนด้วยวำจำจะต้องสรุปรำยละเอียดเป็นเอกสำรผู้บริหำรจะต้องระงับไม่ให้กำร
กระท ำใดๆ ของตนเข้ำไปก้ำวก่ำย มีอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ หรือท ำให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่ำท ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือท ำ
ให้รับรู้ได้ว่ำ มีอิทธิพลต่อกำรตรวจสอบ 

• กำรพัฒนำกำรตระหนักรู้และทักษะกำรสนับสนุน 
จัดโปรแกรมกำรพัฒนำข้ำรำชกำร เพ่ือให้ตระหนักในควำมส ำคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทำงบวก

ต่อกำรเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบำยว่ำ ท ำไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้ำรำชกำรเปิดเผยกำรกระท ำผิด จัด
ให้มีกำรฝึกอบรม /พัฒนำ กำรตัดสินใจเชิงจริยธรรม  (ethical decision making) แก่ข้ำรำชกำร หรือเม่ือข้ำรำชกำร
ได้เลื่อนต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำ /ผู้บริหำร รวมทั้งต้องได้รับกำรฝึกอบรมทักษะเฉพำะในกำรรับข้อร้องเรียน กำ รรำยงำน
กำรเปิดเผย และจัดกำรกับกำรเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งทักษะในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยำน 

• เป้ำหมำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดี (Best- practice target) 
- หน่วยงำนควรสร้ำงกลไกในกำรสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบำยและ

กระบวนกำรเพ่ือลดกฎเกณฑ์ท่ีมำกเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้ำเปิดเผยและรำยงำนข้อสงสัยเกี่ยวกับกำรบริหำรที่ไม่
เป็นธรรมหรือกำรคดโกงและกำรทุจริต 

- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดกำรรำยงำนและกำรรับรู้ที่ผิดพลำดให้ค ำปรึกษำกำร
เปิดเผยพฤติกรรมกำรกระท ำผิดที่เหมำะสม และปกป้องกำรต่อต้ำนที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

- โครงสร้ำงกำรรำยงำน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สำธำรณะ ควรเหมำะสมกับโครงสร้ำงธรรมชำติ
และขนำดขององค์กร 

- นโยบำย โครงสร้ำงและกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะ ต้องได้รับทรำบโดยทั่วกัน 
- มีหลักสูตรกำรฝึกอบรมเพ่ือให้แน่ใจว่ำกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะจ ะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำง

เหมำะสมกับผู้บริหำร ผู้บังคับบัญชำ ข้ำรำชกำรทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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บทที่ ๓ 
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 
กำรให้ - กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักกำรและแนวคิดนี้สำมำรถประยุกต์ใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรให้และรับ 
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้ำรำชกำรพลเรือนและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน 
ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนพ .ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนำรมณ์ 
เนื่องจำกควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนต่อกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

ว่ำ จะต้องตัดสินใจและกระท ำหน้ำที่โดยยึดผลประโยชน์สำธำรณะเป็นหลัก  ปรำศจำกผลประโยชน์ส่วนบุคคล หำก
ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจและกำรกระท ำ
หน้ำที่ถือว่ำเป็นกำรประพฤติมิชอบ ย่อมท ำลำยควำมเชื่อถือไว้วำงใจของประชำชนกระทบต่อควำมถูกต้ องชอบธรรม
ที่องค์กรภำครัฐยึดถือในกำรบริหำรรำชกำรรวมทั้งกระทบต่อกระบวนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 

•อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้ 
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมำยถึง สิ่งใดๆ หรือบริกำรใดๆ  (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของบริกำรหรือ

อ่ืนๆที่มีมูลค่ำ ) ที่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจำกเงินเดือน รำยได้และผลประโยชน์
จำกกำรจ้ำงงำนในรำชกำรปกติ 

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สำมำรถตีค่ำตีรำคำเป็นเงิน หรืออำจไม่สำมำรถตีค่ำตีรำคำได้ 
ของขวัญที่สำมำรถคิดรำคำได้  (Tangible gifts) หมำยรวมถึง สินค้ำบริโภคควำมบันเทิงกำร

ต้อนรับให้ที่พักกำรเดินทำงอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่ำงสินค้ำบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก ำนัลบัตรลดรำคำ
สินค้ำหรือบริกำรและเงินเป็นต้น 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นรำคำไม่ได้  (Intangible gifts and benefits)หมำยถึงสิ่ง
ใดๆหรือบริกำรใดๆท่ีไม่สำมำรถคิดเป็นรำคำที่จะซื้อขำยได้อำทิเช่นกำรให้บริกำรส่วนตัวกำรปฏิบัติด้วยควำมชอบส่วน
ตนกำรเข้ำถึงประโยชน์หรือกำรสัญญำว่ำจะให้หรือกำรสัญญำว่ำจะได้รับประโยชน์มำกกว่ำคนอ่ืนๆ 

รำยละเอียดต่อจำกนี้เป็นข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและหรือ 
ผลประโยชน์อื่นใดในทำงปฏิบัติ 

• เรำจะจัดกำรอย่ำงไร 
กำรจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค ำถำม ที่ใช้ในกำรตัดสินใจว่ำจะรับหรือไม่รับ

ของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
๑) เรำควรรับหรือไม่ 
๒) เรำควรรำยงำนกำรรับหรือไม่ 
๓) เรำสำมำรถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่
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๑. เรำควรรับหรือไม่ 
ตำมหลักกำรทำงจริยธรรมแม้ว่ำเรำจะไม่ควรรับ แต่มีหลำยโอกำสที่เรำไม่สำมำรถปฏิเสธได้หรือเป็นกำรรับ

ในโอกำสที่เหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตำมมำรยำทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่ำงไ รก็
ตำมมีหลำยโอกำสที่ไม่เป็นกำรเหมำะสมอย่ำงยิ่งท่ีจะรับ 

๑) ถ้ำเป็นกำรให้เงิน ท่ำนจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสใดๆ กำรรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สำมำรถ
เปลี่ยนกลับมำเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมและอำจเข้ำข่ำยกำรรับสินบน 

กำรถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจำกเงินนั้นสิ่งที่ควรน ำมำเป็นเหตุผลในกำรตัดสินใจคือ 
- ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณกำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติตน

หรือไม ่
- ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อกำรท ำงำนในอนำคต 
ถ้ำท่ำนท ำงำนอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ำยที่ต้องได้รับควำมไว้วำงใจเป็นพิเศษเช่น 

งำนตรวจสอบภำยใน และงำนตรวจคุณภำพต่ำงๆ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรออกใบอนุญำตหรือกำรอนุมัติ /อนุญำตต่ำงๆ 
ฯลฯ ท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มำกกว่ำบุคคลกลุ่มอ่ืน 

๒) กำรรับก่อให้เกิดกำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หำกกำร 
รับก่อให้เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สำธำรณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน 
ที่ได้รับกลำยเป็นมีอิทธิพลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสำธำรณชนว่ำเป็นกำร 
ประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 

กำรขัดแย้งระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรประพฤติมิชอบ และ
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
รำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติ มิชอบ ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำงเคร่งครัดมำกกว่ำ
หน่วยงำนอื่นๆ 

หลักกำรกำรปฏิบัติงำนในภำครัฐอยู่บนพื้นฐำนที่ว่ำ “กำรกระท ำและกำรตัดสินใจใดๆจะต้องกระท ำ
ด้วยควำมเป็นกลำง ปรำศจำกกำรมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรให้บริกำร และปกป้องผลประโยชน์ 
ของสังคมไทยโดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มำแสวงหำควำมชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ท ำให้เกิดควำมสั่นคลอนควำมเชื่อถือไว้วำงใจที่ประชำ
สังคมมีต่อภำครัฐ และท ำให้เกิดควำมไม่เป็นธรรมในสังคมประกำรส ำคัญ สมำชิกท้ังหมดในสังคมต้ องได้รับกำรปฏิบัติ
อย่ำงเป็นธรรม ภำยใต้ระบอบประชำธิปไตย ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงำนอย่ำง
เป็นธรรมโดยกระท ำและแสดงออกโดยยึดมำตรฐำนควำมโปร่งใส ควำมพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่
ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลำที่มีอำชีพรับข้ำรำชกำร 

 
 

 
 
 

ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียง 
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ  เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพัน

หรือพันธะกับผู้ให้  และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อม
ศรัทธำต่อประชำชน 
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๒.เรำต้องรำยงำนหรือไม่ 

 

กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจำกหลักกำรต่อไปนี้ 
๑) ธรรมชำติของผู้ให้  : พิจำรณำตำมกฎหมำยกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ประกำศคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ รวมทั้งนโยบำยของหน่วยงำน เช่น กำรห้ำมรับของขวัญหรือประโยชน์จำก
คู่สัญญำ/องค์กรหรือบุคคลที่ก ำลังจะมำท ำกำรค้ำ กำรสัญญำว่ำจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอท ำใบอนุญำต
หรือรับกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ ฯลฯ 

หน่วยงำนควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนกำรที่ช่วยให้ข้ำรำชกำรและเจ้ ำหน้ำที่
ภำครัฐสำมำรถจัดกำรเรื่องนี้ได้อย่ำงเหมำะสม กำรรำยงำนกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีกำร
ลงทะเบียนรับอย่ำงเป็นทำงกำร 

๒) บทบำทหน้ำที่ของท่ำนในองค์กร  : ถ้ำข้ำรำชกำรนั้นๆ ท ำงำนในขอบข่ำยที่อ่อนไหวและต้องกำร
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่ มที่เก่ียวกับกำรได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจำกระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อำทิเช่น งำนตรวจสอบ งำนจัดซื้อจัดจ้ำง กำรให้ใบอนุญำต /ยึดใบอนุญำต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่ำตัว
ท่ำนและองค์กรมีควำมเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่ำ 

หน่วยงำนของท่ำนมิได้ก ำหนดนโย บำยเกี่ยวกับกำรห้ำมรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้
ก ำหนดให้รำยงำนกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่ำนควรด ำรงควำมถูกต้องด้วยกำรรำยงำนหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

หลักกำรกำรก ำหนดว่ำของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรำยงำนหรือไม่ ควรจะต้องให้อ งค์กร
เก็บรักษำไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้ำรำชกำร ให้เทียบกับค่ำตำมรำคำตลำดโดยต้องมีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่องหลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภำคผนวก๑) 
 

  แนวพิจำรณำในกำรปฏิบัติ 
ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่ำทำงวัฒนธรรมหรือประวัติศำสตร์ เช่น งำนศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบรำณ ฯลฯ แม้จะมีขนำดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่ำ
จะมีค่ำรำคำเท่ำใด 

ของขวัญห รือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับรำคำตลำด มีค่ำน้อยกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท ไม่ต้อง
รำยงำนและอำจเก็บเป็นของตนเองได้ 

ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับรำคำตลำดมีค่ำเกิน ๓,๐๐๐ บำท ต้องรำยงำน
หน่วยงำนและลงทะเบียนไว้ 

ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บำท และเจ้ำหน้ำที่
มีควำมจ ำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้ำส่วนรำชกำรตัดสินว่ำ สมควรให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพย์สินดังกล่ำวหรือไม่ 

ถ้ำของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่ำทำงกำรตลำดมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สำธำรณะและหรือตำมควำมเหมำะสม องค์กรอำจพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษำของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในกำรย้ำยหน่วยงำนในขณะด ำรงต ำแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกำสเกษียณอำยุรำชกำรหรือลำออกจำกงำนของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เ พ่ือนร่วมงำนให้เมื่อเจ็บป่วย
ฯลฯ 
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ถ้ำในปีงบประมำณใดๆคุณค่ำรวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจำกผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม

เดียวกันหรือผู้ให้มีควำมสัมพันธ์กันหลำยๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ำมำกกว่ำ ๓,๐๐๐ บำท 
ต้องรำยงำนของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่ำงที่ได้รับ 

ถ้ำในปีงบประมำณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จำกผู้รับบริกำร แม้จะต่ำงคนต่ำงกลุ่ม
เพ่ือเป็นกำรขอบคุณในกำรให้บริกำรที่ดี แต่เม่ือรวมกันแล้วมีค่ำมำกกว่ำสำมพันบำทต้องรำยงำนของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่ำงนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นกำรขอบคุณจำกผู้รับบริกำร (ประชำชนองค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่ำงสม่ ำเสมอบ่อยครั้งอำจท ำให้เกิดข้อสงสัยจำกประชำชนว่ำมีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในกำร
ให้บริกำรของข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ หรืออำจก่อให้เกิดควำมรู้สึกชอบและคำดหวังว่ ำจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มำรับบริกำรควรปฏิเสธกำรรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆท่ีสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้  (ตัวอย่ำงเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับไม่ว่ำจะอยู่ในสถำนกำรณ์ใดๆ)  
 

๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่ 
๑) ปกติสำมำรถเก็บรักษำไว้เองหำกมีค่ำไม่เกิน ๓,๐๐๐ บำท 
๒) หำกมีรำคำทำงกำรตลำดระหว่ำง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บำท ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำตัดสินว่ำ

ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 
๓) หำกรำคำมำกกว่ำ ๑๕,๐๐๐ บำท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนรำชกำรและส่วนรำชกำร

พิจำรณำตดัสินว่ำจะใช้ประโยชน์อย่ำงไร 
 

๔. กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร 
กำรฝ่ำฝืนนโยบำยว่ำด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติตำมประมวล

จริยธรรมอำจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับควำมร้ำยแรงของกำรฝ่ำฝืน 
นอกจำกนั้นหำกกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้ำข่ำยกำรรับสินบน ฉ้อฉล 

ทุจริต และสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง 
มีผลต่อควำมเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หำกถูกตัดสินว่ำผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกคนอำจมีส่วนร่วมในกำรรับโทษทำงอำญำด้วย 

• กำรรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งควำมเสี่ยง 
กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสำเหตุให้สำธำรณชนรับรู้ว่ำมีกำรปฏิบัติอย่ำงมีอคติมี

อิทธิพลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ก่อให้เกิดกำรท ำลำยควำมเชื่อถือศรัทธำของป ระชำชนต่อภำครัฐ
และต่อข้ำรำชกำร 
 

กุญแจแห่งควำมเสี่ยง ๒ ประกำรที่ส ำคัญคือ 
๑. ควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่ำรำคำของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่ำ

ควำมเป็นจริง กำรตีค่ำรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงนั้น บุคคลอำจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่ำของขวัญและหรื อ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่ำต่ ำกว่ำที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงกำรรำยงำน กำรกระท ำดังกล่ำวนับว่ำเป็นกำรคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้ำข่ำยฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 
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๒. กำรเพิกเฉยมองข้ำมควำมผิดและละเลยต่อผลที่เกิดข้ึน 
กำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อำจท ำให้ติดเป็นนิสัยอย่ำงรวดเร็วและก่อให้เกิดควำม

คำดหวังเสมอว่ำจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรท ำให้เกิดควำมรู้สึกชอบหรือ
อยำกปฏิบัติต่อผู้รับบริกำร หรือผู้รับงำน -รับจ้ำง-รับเหมำฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพล
ของควำมชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท ำให้มีกำรปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

ในสถำนกำรณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้ำง ผู้รับเหมำ และหรือผู้รับจัดซื้ออำจรับรู้ผิดพลำดและเข้ำใจว่ำกำร
รับจ้ำงต่ำงๆไม่ต้องท ำในระดับมำตรฐำนหรือลดคุณค่ำกำรบริกำร 

นอกจำกนั้นหำกเกิดกำรปฏิ บัติเป็นวัฒนธรรมกำรท ำงำนขององค์กรข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ  “กำรรับรำงวัล ” จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่และละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยควำม
รับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่ำเป็น กำรรับสินบน 

กำรแสวงหำเหตุผลเพื่อบิดเบือนควำมจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มำ กท่ีเรำจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพำะสิ่งที่ถูกใจเรำ บุคคลอำจสงสัยว่ำกำรรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่ำเป็น
ควำมผิดแต่ผู้รับมักจะหำเหตุผลเข้ำข้ำงตนเองดังนี้ 

“ฉันรู้ว่ำไม่ควรรับของดังกล่ำว แต่ด้วยมำรยำทจึงไม่กล้ำจะปฏิเสธน้ ำใจ หรือหำกไม่รับจะเป็นก ำร
ท ำลำยสัมพันธภำพระหว่ำงผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ท ำเช่นนี้ ท ำไมฉันจะท ำบ้ำงไม่ได้” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลำนอกเวลำรำชกำรท ำงำน ดังนั้น มันเป็นกำรยุติธรรมที่เรำจะได้รำงวัลผลประโยชน์

พิเศษบ้ำง” 
“เพรำะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชำจึงชมฉัน และ เป็นเรื่องธรรมดำที่ฉันมักเป็นคน

แรกเสมอที่ได้รับโอกำสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนำ” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่ำงฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่ำหน่วยงำนของฉันจะสั่งสินค้ำชนิดนี้แม้ว่ำฉันจะ

ให้ค ำแนะน ำก็ตำม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่ำฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
ท่ำนต้องระลึกอยู่เสมอว่ำเหตุผลที่ท่ำนใช้กล่ำวอ้ำงเช่นนี้ไม่สำมำรถปกป้องท่ำนจำกกำรถูก

ด ำเนินกำรทำงวินัย หำกกำรกระท ำของท่ำนเป็นกำรกระท ำที่มิชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง 
หน่วยงำนภำครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยำกรบุคคลที่ท ำหน้ำท่ีจัดซื้อจัดจ้ำง (HR procurement) ให้เข้ำ

ร่วมสัมมนำด้ำนทรัพยำกรบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผู้นัน้ได้รับรำงวัลมูลค่ำ ๗,๐๐๐ บำท จำกกำรเป็นผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ที่มีบุคลิกเป็น personnel planner  ซึ่งบริจำคโดยโรงงำนผลิตสินค้ำท่ีเป็นคู่ค้ำกับหน่วยงำน เจ้ำหน้ำที่ได้
เก็บของรำงวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รำยงำนหน่วยงำนเนื่องจำกคิดว่ำเป็นรำงวัลที่ตนชนะจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรสัมมนำ 

ผู้บังคับบัญชำตระหนักถึงควำมหมำยที่อำจแอบแฝงมำจำกกำรให้ และตัดสินใจว่ำจะต้องมกีำร
รำยงำนของรำงวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงำน โดยใหเ้หตุผลว่ำกำรปรำกฏตัวของเขำในกำรเข้ำร่วม
สัมมนำเป็นเพรำะได้รับกำรสนับสนนุจำกหน่วยงำน ดังนั้นเป็นควำมชอบธรรมของหน่วยงำนท่ีจะตัดสินใจว่ำ
จะจัดกำรอย่ำงไรกับรำงวัลชิ้นนี ้

เนื่องจำกรำคำของรำงวัลและบทบำทในหน้ำที่มีควำมเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้ำหน้ำท่ีจึง
ถูกขอร้องให้สละรำงวัลแก่หน่วยงำนเพื่อประโยชน์ตำมควำมเหมำะสม 
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โมเดลส ำหรับกำรตัดสินใจ 

ประเด็นกำรตัดสินใจ 
เจตนำรมณ์ : อะไรเป็นเจตนำของกำรให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบำยอะไรที่เกี่ยวกับกำรให้ของขวัญและหรือ 

  ผลประโยชน์ 
ควำมเปิดเผย : มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชนเพียงใด 
คุณค่ำ  : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่ำรำคำเท่ำใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับกำรรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้ำง 
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร 
เวลำและโอกำส : เวลำและโอกำสในกำรให้คืออะไร 

•บทสรุป 
ควำมเชื่อถือไว้วำงใจ และจริยธรรมเป็นรำกฐำนของกำรบริหำรภำครัฐที่ดี เมื่อท่ำนเป็นข้ำรำชกำรและหรือเจ้ำหน้ำที่
ภำครัฐไม่ว่ำจะสังกัดหน่วยง ำนใด ท่ำนถูกคำดหวังให้ปฏิบัติหน้ำที่และตัดสินใจโดยปรำศจำกอคติท่ำนถูกคำดหวัง
ไม่ให้แสวงหำรำงวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจำกเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่ำ
นโยบำยของหน่วยงำนหลำยแห่งจะอนุญำตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่ำเป็นของที่ระลึกในโอกำสที่ เหมำะสม แต่อย่ำงไร
ก็ตำมควรมีขอบเขตในกำรรับเสมอ กำรฝ่ำฝืนขอบเขตด้วยกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมำะสม จะน ำไปสู่
ควำมเสี่ยงต่อกำรทุจริต และท ำลำยชื่อเสียงของท่ำนรวมทั้ง องค์กรของท่ำนเอง 
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เอกสำรอ่ำนประกอบ 
 
คู่มือดัชนีวัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ  ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมกำรจัดท ำดัชนีวัดควำมโปร่งใส   

หน่วยงำนภำครัฐ, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 
 

ณัฐวัฒน์  อริย์ธัชโภคิน, สรุปรำยงำนผลกำรประเมินดัชนีวัดควำมโปร่งใสหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๕, 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณัฐนันทน์  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในองค์กรภำครัฐที่มุ่งเน้นกำร 
ด ำเนินกำรในเชิงธุรกิจ ”, ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้อ งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ , กรุงเทพฯ
,๒๕๕๓. 
 

พรศักดิ์  ผ่องแผ้ว  และคณะ , “องค์ควำมรู้ว่ำด้วยกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรไทย ”, ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร, กรุงเทพน, ๒๕๓๙. 
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