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คำ�นำ�

ตามข้อ 5 และข้อ 6 หมวด 2 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

ไดก้ำาหนดใหข้า้ราชการแยกเรือ่งสว่นตวัออกจากตำาแหนง่หนา้ที ่และยดึถอืประโยชน์

ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และให้ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์

ที่มิชอบโดยอาศัยตำาแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำาการอันเป็นการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้จัดทำา  

“คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งรวบรวม

หลักการและแนวคิดที่เป็นหลักสากล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์

ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ หรือ 

ที่เรียกว่าการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการปลูกสร้างจิตสำานึก สร้างความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำาไป

สู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และสร้างประโยชน์สุขของประชาชนไทย 

อย่างแท้จริงต่อไป

ในการนี้ คณะผู้จัดทำาหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา และต่อบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตาม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพ

และประสทิธภิาพสงูสดุ โดยยดึมัน่ประโยชนส์าธารณะและประเทศชาตเิหนอืสิง่อืน่ใด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มีนาคม 2560



ส�รบัญ

หน้า

คำานำา ก

บทนำา 1

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 2

1. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 2

2. ผลประโยชน์ส่วนตน 5

3. ผลประโยชน์ทับซ้อน 6

4. แนวคิดสำาคัญ 7

5. การกระทำาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest 12

6. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 13

7. ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อยๆ 15

บทที่ 2 การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 16

บทที่ 3 การให้ – การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ 23

บทที่ 4 บทสรุป 30

บทที่ 5 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 31

บรรณานุกรม 38



คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1

บทนำ�

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะ
เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม 
ดว้ยการใชอ้ำานาจในตำาแหนง่หนา้ทีไ่ปแทรกแซงการใชด้ลุยพนิจิในกระบวนการตัดสนิ
ใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ 
ขาดความเปน็อสิระ ความเปน็กลาง และความเปน็ธรรม จนสง่ผลกระทบตอ่ประโยชน์
สาธารณะของสว่นรวม และทำาใหผ้ลประโยชนห์ลกัขององคก์ร หนว่ยงาน สถาบนัและ
สังคมตอ้งสญูเสยีไป โดยผลประโยชนส์ญูเสยีไปอาจอยูใ่นรปูของผลประโยชนท์างการ
เงนิ คณุภาพการใหบ้รกิาร ความเปน็ธรรมในสงัคม รวมถงึคณุคา่อืน่ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตัง้แตร่ะดบัองคก์รจนถงึระดบัสงัคม เชน่ การทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัเรยีกรบัเงนิ
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ประกอบการ เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบ
อนญุาตประกอบกจิการใดๆ หรอืแลกเปลีย่นกบัการละเวน้ การยกเวน้ หรอืการจดัการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำาความผิดยังพบผู้กระทำาความผิด 
โดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำานวนมาก จนนำาไปสู่ 
การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรง
ขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำานึกในหน้าที่ 
ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำานาจทางราชการ 
โดยมิชอบในการดำาเนนิกจิกรรมเพือ่เอือ้ประโยชนต์อ่ตนเอง กลุม่ พรรค หรอืพวกพอ้ง  
เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจให้กับบุคลากร และหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำานึกของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ของรัฐในการทำางานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมใน

การปฏิบัติราชการเป็นสำาคัญ ห่างไกลจากต้นเหตุที่อาจนำาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน



2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

บทที่ 1 
คว�มรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสำาคัญกับประโยชน์ 
ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนำาไปสู่
การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งท่ี 
ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทำาหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผย 
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก

หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อม
รับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบ่ันทอนความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
หนว่ยงาน ทัง้นี ้ปจัจบุนัขอบเขตของผลประโยชนท์บัซอ้นขยายมากกวา่เดมิ เนือ่งจาก
มกีารร่วมมือระหวา่งภาครฐัและเอกชน รวมถงึระหว่างหนว่ยงานภาครฐั ทำาใหม้คีวาม
สัมพนัธท์ีซ่บัซอ้นหรอืซอ้นทบัมากขึน้ ในการนี ้หนว่ยงานควรตระหนกัวา่ผลประโยชน์
ทบัซ้อนจะเกดิขึน้ในการทำางานและตอ้งพฒันาวัฒนธรรมองคก์รทีส่ง่เสรมิการระบแุละ
การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นเร่ืองผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นจะทำาให้คนในหน่วยงานพยายามปกปิด 
จนทำาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เม่ือเกิดผลประโยชน์
ทบัซอ้นเปน็ปจัจยัทีเ่ขา้มามอิีทธพิลในการทำางานหรอืการตดัสินใจในการปฏบิตัหินา้ที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำาไปสู่การใช้อำานาจหน้าที่ในทางมิชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน 
หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังน้ัน การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลำาเอียงได้ง่าย 
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล 
- สร้างความเช่ือม่ันให้กบัประชาชนว่าหนว่ยงานปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเปน็ธรรม 

และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

1.1 คว�มหม�ยผลประโยชน์ทับซ้อน
 “ความขัดแย้ง” (Conflict) หมายถึง สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอย 

เป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทำาอย่างใดอย่างหน่ึง ความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นจากความไม่ลงรอยในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 
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 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interest) มีการใช้คำาในภาษาไทย
ไว้หลายคำา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” 
หรอื “การขดักนัแหง่ผลประโยชน”์ ถอ้ยคำาเหลา่นีถ้อืเปน็รปูแบบหนึง่ของการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ
ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำานาจหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถงึผลประโยชนอ์ืน่ๆ ทีไ่มใ่ชใ่นรปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิ มลีกัษณะ 7 ประการ ดงันี ้

 (1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น 
ขา้ราชการใชอ้ำานาจหน้าท่ีทำาใหบ้รษิทัตวัเองไดง้านรบัเหมาจากรฐั หรอืฝากลกูหลาน
เข้าทำางาน เป็นต้น

 (2) การรับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็น
เจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับ
ไม้กอล์ฟเป็นของกำานัลจากร้านค้า เป็นต้น

 (3) การใชอ้ทิธพิล เปน็การเรยีกผลตอบแทนในการใช้อทิธิพลในตำาแหนง่
หน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม

 (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้
รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำางานส่วนตัว เป็นต้น

 (5) การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนนจึงรีบไป
ซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น

 (6) การรับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่
ตนเองทำางานอยู ่เชน่ เปน็นกับญัช ีแตร่บังานสว่นตวัจนไมม่เีวลาทำางานบญัชใีนหนา้ที่
ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น

 (7) การทำางานหลังออกจากตำาแหน่ง คือการไปทำางานให้กับผู้อื่น
หลังออกจากที่ทำางานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือ 
เอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น

 “ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
สว่นรวม” เปน็สถานการณท์ีบ่คุคลในฐานะพนกังานหรอืเจา้หนา้ท่ีของรฐั ใชต้ำาแหนง่
หรืออำานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่ม หรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการ
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ละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ 
คำาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำารงตำาแหน่ง
สาธารณะ รวมถึงคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือคอร์รัปชันสีเทา

  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการคอร์รัปชัน 
(Corruption)

  Conflict of Interest เป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปชัน (Corruption) 
แต่ระดับหรือขนาดและขอบเขต ต่างกัน

  Conflict of Interest นำาไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น

  Conflict of Interest เกี่ยวกับการใช้อำานาจที่เป็นทางการเช่ือมโยง 
กับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และ
เครือญาติ

 หลักสำาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

  ชุมชนคาดหวังให้ เจ้าหน้าที่ปฏิบั ติงานอย่างเป็นธรรม โดย
ให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความสำาคัญในอันดับต้น 

  ความซือ่ตรงตอ่หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีย่งัเปน็รากฐานของหลักนติธิรรม 
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)

  ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็
จะละเลยประโยชนส์าธารณะและให้ความสำาคญักบัประโยชนส์ว่นตนหรอืของคนบาง
กลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และอาจนำาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด

  ผลประโยชนทั์บซอ้นไมไ่ดผ้ดิในตวัมนัเอง เนือ่งจากเจา้หนา้ทีก่มี็ชีวติ
ส่วนตนหรือส่วนบุคคล มีบางคร้ังผลประโยชน์ส่วนตนอาจขัดแย้งกับการทำาหน้าที่ 
แต่ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี

  หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส  
และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงาน

  ปจัจบุนั ขอบเขตของผลประโยชนท์บัซอ้นขยายมากกวา่เดมิ เนือ่งจาก
มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำาให้มี 
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือซ้อนทับมากขึ้น
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  หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการ
ทำางาน และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน

  หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่อง
ผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น คนก็จะพยายามปกปิด

  ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นส่ิงผิดก็ต่อเม่ือมีอิทธิพลต่อการทำางาน
หรอืการตดัสินใจ กรณนีีเ้รยีกวา่ มกีารใช้หน้าท่ีในทางมชิอบหรอืการฉอ้ราษฎรบ์งัหลวง 

  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วย
งานเนื่องจากเป็นการลดการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความ
ลำาเอียงไดง้า่ยและเปน็การแสดงความยึดมัน่ในหลกัธรรมมาภบิาล และทำาให้ประชาชน
เชื่อมั่นว่า หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

1.2  ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest)
 “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคลหรือกลุ่ม ไม่ว่าในทางบวก

หรือทางลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงาน
หรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง 
ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้บุคคลเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่า
มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

 ผลประโยชน์ส่วนตนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลประโยชน์ส่วนตนที่
เกี่ยวกับเงิน (Pecuniary) และผลประโยชน์ส่วนตนที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (Non - Pecuniary) 

  ผลประโยชนส์ว่นตนทีเ่กีย่วกบัเงนิ (Pecuniary) ไมไ่ดเ้กีย่วกบัการ
ได้มาซ่ึงเงินทองเท่าน้ัน แต่ยังเก่ียวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสีย
สิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำาแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้
มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำาใจไมตรีอื่นๆ 

  ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (Non - Pecuniary) เกิดจากความ
สมัพนัธร์ะหว่างบคุคล ครอบครวั หรอืกิจกรรมทางสงัคมวฒันธรรมอืน่ๆ เชน่ สถาบนั
การศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลำาเอียง อคติ หรือการเลือกที่รักมักที่ชัง 
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อและความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

 “หน้าท่ีสาธารณะ” (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ท่ีทำางานให้
ภาครัฐคือ การให้ความสำาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)  
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คนเหล่านี้ไม่จำากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ทำางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร เป็นต้น

 “ผลประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม หรือประโยชน์ต่อมวลสมาชิกของสังคม หรือ
ประโยชนข์องชมุชนโดยรวม ไมใ่ชผ่ลรวมของผลประโยชนข์องปจัเจกบคุคล และไมใ่ช่
ผลประโยชนข์องกลุม่คน การระบผุลประโยชนส์าธารณะไมใ่ชเ่รือ่งงา่ย แตใ่นเบือ้งตน้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำาคัญแก่สิ่งเหล่านี้เป็นอันดับต้น

  ทำางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
  ทำางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
  ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ
  ใหค้วามสำาคญัอนัดบัตน้แกผ่ลประโยชนส์าธารณะ มีความคาดหวงัวา่

เจา้หนา้ทีต่อ้งจำากดัขอบเขตทีป่ระโยชนส์ว่นตนจะมามผีลตอ่ความเปน็กลางในการทำา
หน้าที่

  หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
  หลีกเลี่ยงการกระทำาหรือกิจกรรมส่วนตนที่อาจทำาให้คนเห็นว่า 

ได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
  หลีกเลี่ยงการใช้ตำาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงาน 

เพื่อประโยชน์ส่วนตน
  ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำานาจ

หน้าที่
  ไมใ่ชป้ระโยชนจ์ากตำาแหนง่หรอืขอ้มลูภายในทีไ่ดข้ณะอยูใ่นตำาแหนง่ 

ขณะไปหาตำาแหน่งใหม่

1.3  ผลประโยชน์ทับซ้อน
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ซึ่ง 

เปน็องค์กรสากลไดใ้ห้นยิาม “ผลประโยชนทั์บซอ้น” (Conflict of Interest) วา่เปน็ความ

ทบัซอ้นระหวา่งผลประโยชนส์่วนตน และผลประโยชนส์าธารณะทีม่ีผลต่อการปฏบิตัิ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

(1) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
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(2) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived and Apparent) เป็นผล

ประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ 

ทบัซอ้นประเภทนีอ้ยา่งขาดประสทิธภิาพกอ็าจนำามาซึง่ผลเสยีไมน่อ้ยกวา่การจดัการ

ผลประโยชน์ทบัซอ้นท่ีเกดิขึน้จรงิ ขอ้นีแ้สดงวา่เจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงแตจ่ะตอ้งประพฤตติน

อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำาให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์

เช่นนั้นจริง 

(3) ผลประโยชน์ทบัซอ้นทีเ่ปน็ไปได ้(Potential) ผลประโยชนส์ว่นตนทีม่ใีน

ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

1.4  แนวคิดสำ�คัญ
 หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน 

(Competing Interests) อาจเกิดขึ้นใน 2 กรณี

  กรณีแรก: การไม่สามารถแยกแยะบทบาท
  เกิดจากการที่ เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ ง  เช่น  

เปน็เจ้าหน้าทีใ่นหนว่ยงาน และเป็นคณะกรรมการดา้นระเบยีบวนิยัประจำาหนว่ยงาน
ด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ ทำาให้
ทำางานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย  
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่
บางคนเทา่นัน้ทีส่ามารถทำางานบางอยา่งทีค่นอืน่ๆ ทำาไมไ่ด้ คนสว่นใหญไ่มค่อ่ยหว่ง
ปัญหานี้ เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง

  กรณีที่สอง: การเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง

  เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท ทำาให้
ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำาบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความลำาเอียงและอคติต่อคนบางกลุ่ม

 ดังนั้น จึงควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย 
เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน น่ันคือการตัดสินใจทำาหน้าที่ต้องเป็นกลาง
และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
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 หลักการ 4 ประการสำาหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน1

 (1) ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ: การทำาเพื่อผลประโยชน์ของ
สาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจ และให้คำาแนะนำาภายในกรอบกฎหมายและ
นโยบาย จะต้องทำางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อ 
แตล่ะบคุคลอยา่งเปน็กลาง ไมม่อีคตลิำาเอยีงดว้ยเรือ่งศาสนา อาชพี จุดยืนทางการเมอืง 
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้อง
มีจริยธรรมด้วย 

 (2) สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด: การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส 
นัน่คือ เปดิโอกาสใหต้รวจสอบ และมคีวามพรอ้มรับผดิมีวธิกีารตา่งๆ เช่น จดทะเบยีน
ผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็น
ขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย
ทัว่หนา้จะทำาใหเ้จา้หนา้ท่ีรว่มมอืและสรา้งความเชือ่มัน่แกป่ระชาชน ผูร้บับรกิาร และ
ผู้มีส่วนได้เสีย

 (3) ส่งเสรมิความรบัผดิชอบสว่นบคุคลและปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง: 
การแกป้ญัหาหรอืจดัการผลประโยชนทั์บซอ้นจะสะทอ้นถงึความยดึหลกัคณุธรรมและ
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนำาเข้าจาก
ทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบในการสร้างระบบและนโยบาย และ
เจา้หน้าท่ีกมี็ความรบัผดิชอบตอ้งระบผุลประโยชนท์บัซอ้นทีต่นม ีเจา้หนา้ทีต่อ้งจัดการ
กับเร่ืองส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าที่ทำาได้ และหัวหน้า
หน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย

 (4) สรา้งวฒันธรรมองคก์ร: หัวหนา้หนว่ยงานตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้ม
เชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิด
ขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้

  • ให้ข้อแนะนำาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการ
ทำางาน 

1 บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำาหรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
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  • สง่เสรมิให้มกีารสือ่สารอย่างเปดิเผยและมกีารเสวนาแลกเปลีย่น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่
ทำางาน 

  • ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่
เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำาไปใช้ในทางที่ผิด 

  • ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม  
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

๏ มาตรฐานในการส่งเสริมความซ่ือตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ 
ในข้อกำาหนดทางจริยธรรม 

๏ กระบวนการระบคุวามเสีย่งและจดัการผลประโยชนท์บัซอ้น 

๏ กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก

๏ วธิกีารจดัการ (รวมถงึการลงโทษ) ทีท่ำาใหเ้จา้หนา้ทีถ่อืว่าเปน็
ความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องทำาตามกฎระเบียบและ
มาตรฐาน

 แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน2

 วางกรอบการทำางานเป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จำากัดอยู่กับรายละเอียดข้อ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งสามารถนำาไปพฒันาเปน็รปูแบบการจดัการตามบรบิทขององคก์ร
และกฎหมายได้ ซึ่งในการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

 (1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน

  ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการทำางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้าง
ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมี
ประเภทใดบา้ง เปา้หมายสำาคญัคอื องค์กรตอ้งรูว้า่อะไรคือผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่ปน็
ไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีส่วนร่วม
ของเจา้หน้าทีมี่สว่นสำาคญั เพราะจะทำาใหร้ะบจุุดเสีย่งไดค้รอบคลุมและทำาใหเ้จา้หนา้ที่
รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณา
นิยามและข้อกำาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

2 บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำาหรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
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• ตวัอยา่งของผลประโยชนส์ว่นตน เช่น ผลประโยชนท์างการ
เงนิหรอืเศรษฐกจิ (เชน่ หนี ้เปน็ตน้) ธรุกจิสว่นตวั ครอบครวั 
และความสัมพันธ์ส่วนตัว (เช่น ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ 
ศาสนา เป็นต้น) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เช่น NGOs 
สหภาพการค้า พรรคการเมือง เป็นต้น) การทำางานเสริม 
ความเป็นอริหรือการแข่งขันกับบุคคลหรือกลุ่มอื่น เป็นต้น

• ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
การทำาสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจตราเพื่อควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของการทำางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ 
การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน 
การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงินหรือ
สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
เป็นตน้ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรอืสื่อมวลชนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ 

 (2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
  องค์ประกอบประการหน่ึงในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ 

ความตระหนกัของผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจดัการผลประโยชนท์บัซ้อน 
รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้
ชดัระหวา่งความรบัผดิชอบขององคก์รและความรบัผดิชอบของสมาชกิในองคก์ร และ
ยังตอ้งทำาใหผู้บ้ริหารและเจา้หนา้ทีส่ามารถรูไ้ดว้า่ เมือ่ใดมผีลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้
และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้) เปิดเผยผลประโยชน์
ทบัซอ้นและบนัทกึกลยุทธต์า่งๆ ทีใ่ชเ้พือ่การจดัการ ตดิตามประสทิธภิาพของกลยทุธ์
ที่ใช้ 

 (3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
  เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการ

ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทำาสัญญา อาสาสมัคร 
หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ 
และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วน
ตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

  ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุด
เสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
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นโยบายของผูม้ตีำาแหนง่หนา้ทีต่า่งกนั ควรให้เอกสารบรรยายพรอ้มตวัอยา่งท่ีชดัเจน
สำาหรบัการระบแุละจัดการผลประโยชนท์บัซอ้น โดยเนน้ตรงทีเ่ปน็จดุเสีย่งมากๆ เชน่ 
การติดต่อ การร่วมทำางานกับภาคเอกชน การแลกเปล่ียนบุคลากรกับภาคเอกชน 
การแปรรูป การลดข้ันตอนและกระจายอำานาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ (NGOs) 
และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

  นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร 
รวมถงึกลยทุธก์ารจดัการทีม่ปีระสิทธภิาพจะมส่ีวนอยา่งสำาคญัในการชว่ยใหเ้จ้าหนา้ที่
ปฏบัิตติาม การสรา้งความตืน่ตวัและความเอาใจใส่จะชว่ยในการแสวงหาจดุเสีย่งและ
พัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 (4) ดำาเนินการเป็นแบบอย่าง
  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำาเป็นต้องอาศัย

ความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำาแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นำา สนับสนุน
นโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ 
มักจะคำานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง 

• พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

• ชั่งน้ำาหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุด 
ในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 

• พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ
ตำาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องรวมถึงลักษณะของ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 (5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
  ประเด็นสำาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้

เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วน
ได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน 

  การทำางานกบัองคก์รภายนอกไมว่า่เปน็เอน็จโีอ (NGOs) หรอืภาคธรุกจิ 
องคก์รตอ้งระบจุดุเสีย่งของผลประโยชนท์บัซอ้นกอ่น และพฒันาวธิปีอ้งกนั ไมว่่าเปน็
เรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำานาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่
องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา 
หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดำาเนินการตามกฎหมาย 
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บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าท่ีและความพร้อม
รับผิดที่ผู้ทำาธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำาสัญญาด้วย

  นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธี
ตา่งๆ เชน่ ใหมี้สว่นรว่มในการระบจุุดเสีย่งและรว่มกนัพฒันากลไกปอ้งกนัแกไ้ขปัญหา 
ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและ
ปรบัปรงุกลไกการแสวงหาและแกไ้ขผลประโยชนท์บัซอ้น วธิเีหลา่นีจ้ะทำาใหไ้ดน้โยบาย
ทีส่อดคล้องกบัความคาดหวงัสาธารณะและไดร้บัความรว่มมอืจากผูม้สีว่นไดเ้สยี ทัง้นี ้
ในการรว่มกนัจดัการผลประโยชนท์บัซอ้นกบัผูม้สีว่นไดเ้สียนี ้องค์กรภาครฐัตอ้งทำาให้
การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้

 (6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
  ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวน

ประสทิธภิาพสม่ำาเสมอโดยสอบถามขอ้มลูจากผู้ใชร้ะบบและผูม้ส่ีวนไดเ้สยีอืน่ๆ เพ่ือ
ให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยัง
อาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการส่ือสารว่าองค์กร
มีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุม
จุดเสี่ยงและมาตรการ เมื่อได้ผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทำางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนา
ระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

1.5  ก�รกระทำ�ที่อยู่ในข่�ย Conflict of Interest
 รบัผลประโยชน ์(Accepting Benefits) คอื การรบัสนิบนหรอืรบัของขวญั 

เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
แล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น

 ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้
อิทธิพลในตำาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม

 ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employer’s 
Property for Private Advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์ของ
ราชการทำางานส่วนตัว เป็นต้น 

 ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using Confidential Information) เช่น รู้ว่า
ราชการ จะตดัถนนแลว้รบีชงิไปซือ้ทีด่กัหนา้ไวก้อ่น รบังานนอก (Outside Employment 
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or Moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทท่ีตนเองทำางาน เช่น เป็น
พนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาทำางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ

 ทำางานหลังออกจากตำาแหน่ง (Post - Employment) เป็นการไป
ทำางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือ
เอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารชาติ 
ไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

1.6 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน

 การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits) 
การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสมอาจส่งผลต่อบุคคลใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่

ตัวอย่าง

	 บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำามูลค่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่
ในปีที่ผ่านมา และปีน้ีเจ้าหน้าท่ีเร่งรัดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทนั้น
เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก 

	 เจ้าหน่ึงของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนเมื่อ
ตอ้งทำางานทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัเอกชนแหง่นัน้ กช็ว่ยเหลือใหบ้รษิทันัน้ไดร้บัสิทธิบตัร 
เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา 

 การทำาธุรกิจกับตัวเอง (Self - Dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา การหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องจากตำาแหน่งหน้าที่ตนเอง 

ตัวอย่าง

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำานาจหน้าที่ทำาให้บริษัทตนเองหรือบริษัทของ
ครอบครัวได้งานรับจ้างจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำางาน 

	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซ้ือจัดจ้างทำาสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สำานักงาน จำานวน 200 เครื่อง จากบริษัทของตนเอง บริษัทเครือญาติ 
หรือบุคคลที่รู้จักสนิทสนมด้วย
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 การทำางานหลังเกษียณ (Post - Employment) การไปทำางานหลังออก
จากงานเดิม โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำารงตำาแหน่งมารับ
งาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง 

ตัวอย่าง
	 นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าหรือผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรของ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาลาออกจากราชการไปทำางานในบริษัทรับจดทะเบียนหรือ
ดำาเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

	 ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ภายหลังออกไปทำางานเป็นผู้บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร

 การทำางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlight) การเป็น
ที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำาแหน่งสถานภาพการทำางาน
สาธารณะ ในการทีจ่ะเขา้ไปเปน็นายจา้งของภาคเอกชนหรอืเปน็เจา้ของเอง นอกจากนี ้
ยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการทำางานพิเศษภายนอก 

ตัวอย่าง
	 ผูต้รวจสอบสทิธบิตัรรบังานพเิศษเปน็ทีป่รกึษาหรอืเปน็ผูจ้ดัทำาคำาขอ

ให้กับบริษัทที่จะขอรับสิทธิบัตร 
	 เจา้หนา้ทีข่องรฐัอาศยัตำาแหนง่หนา้ทีท่างราชการรบัจา้งเปน็ทีป่รกึษา

โครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้น เป็นที่น่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง 

 การใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รูเ้หน็ในขอ้มูลลบัของทางการ นำาข้อมลูไปเปดิเผยเพือ่รบัสิง่ตอบแทนทีเ่ปน็ประโยชน์
ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือนำาข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง 
และแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

ตัวอย่าง
	 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอก

ให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูง 
	 เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน

การวางโครงขา่ยโทรคมนาคมแลว้ใหข้อ้มลูกบับรษิทัเอกชนทีต่นรูจ้กั เพือ่ใหไ้ดเ้ปรยีบ
ในการประมูล 
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	 ผูต้รวจสอบสทิธิบตัรเปดิเผยข้อมูลคำาขอรบัสทิธบิตัรทีย่งัไมป่ระกาศ
โฆษณาให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ หรือผู้ขอรับสิทธิบัตร

 การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

ตัวอย่าง

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐนำาเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ของสำานักงาน เช่น 
กระดาษ ปากกา กรรไกร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น กลับไปใช้ที่บ้าน หรือทำางานส่วนตัว

	 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ให้บุคลากรท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาไปทำาธุระส่วนตัว
ในเวลาและในเวลาราชการ

 การนำาโครงการสาธารณะลงในเขตเลอืกตัง้เพือ่ประโยชนใ์นทางการ
เมือง (Pork - barrel)

ตัวอย่าง

	 การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำาโครงการ
ตัดถนนสร้างสะพานลงจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพาน

	 การท่ีรฐัมนตรอีนมุตัโิครงการไปลงในพืน้ทีห่รอืในบา้นเกดิของตนเอง

1.7  ตัวอย่�งผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อยๆ
 หาประโยชน์ให้ตนเอง 
 รับประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าที่ 
 ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน 
 ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน 
 ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง 
 รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่ 
 ทำางานหลังออกจากตำาแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท 
 การให้ของขวัญ ของกำานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า 
 ให้ทิป (Tip) พนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น 
 ช่วยให้ญาติมิตรทำางานในหน่วยที่ตนมีอำานาจ 
 ชื้อขายตำาแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน
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บทที่ 2
ก�รเปิดเผยผลประโยชน์ส�ธ�รณะ1 

ก�รเปิดเผยผลประโยชน์ส�ธ�รณะ 
การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและการบริหาร 

ที่บกพร่องหรืออคติของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (Integrity)  
และการยึดมั่นยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง 

 ผู้เปิดเผยผลประโยชน์: 

 ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบ 
ทีร่า้ยแรงของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีกระทำาโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงาน 
ขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม 
กลบัวพิากษว์จิารณท์างลบ ทำาใหส้ญูเสยีความกา้วหนา้ในอาชีพและแม้แตสู่ญเสียงาน

 หลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ 
การแสดงออกซึง่ความพรอ้มรับผดิใหแ้กส่าธารณชน การเปดิเผยทีเ่หมาะสม คอื เมือ่
เกิดการทำาผิดทีร่า้ยแรงหรอืเปน็ปญัหาความเสีย่งสาธารณะ การรายงานการกระทำาผดิ
ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 

 ทำาไมการเปิดเผยจึงทำาได้ยาก: 

 การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน
เจา้หนา้ทีข่องรฐัในการสบืเสาะการคดโกงและการกระทำาผดิ แตม่หีลายองคป์ระกอบ
ที่ทำาให้การเปิดเผยการกระทำาผิดเป็นเรื่องยากสำาหรับเจ้าหน้าที่ 

 ปัญหาสำาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรงของบุคคลกับ
พันธสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรภาครัฐ 

 การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็น 
ค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสำาคัญว่า 

1 บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำาหรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
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บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจำาเป็น 

 ปัจจัยสำาคัญอีกประการที่ทำาให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทำาผิดคือ 
ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่
ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำาผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม

 การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเร่ืองพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้อง
ปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทำาผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงาน
ให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ 

 การส่งสาสน์ขององค์กร : 

 องคก์รจะตอ้งขับเคล่ือน หรือผลักดันให้เจา้หน้าทีข่องรฐัเปดิเผยพฤตกิรรม
ที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้อง
ได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคำาแนะนำาแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสาร
ข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้ม 
จะทำาให้เกิดการกระทำาผิด

 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย: 

 รากฐานของการเปิดเผยการกระทำาผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐาน
ทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกำาหนด
พฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนำาพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับ
ให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทำาที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย 

 การเปดิเผยการกระทำาผดิเพ่ือปอ้งกนัการละเมดิหลกัคณุธรรม ตอ้งมกีลไก
การรายงานและการตรวจสอบทีเ่ปน็อสิระ การเปิดเผยการกระทำาผดิภายใตก้ฎหมาย
ตา่งๆ นัน้ตอ้งอธบิายไดด้้วยวา่จะมกีารดำาเนนิการอยา่งไร และองคก์รตอ้งแนใ่จวา่การ
เปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่

 องค์กรควรจะทำาอย่างไร: 

 วิธีท่ีดีที่สุด คือ หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย
การกระทำาผิด จัดช่องทางอำานวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผย
การกระทำาผิด รวมทั้งคนอื่นๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 

 วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทำาผิดและการคุ้มครอง
พยาน คือ 

	 สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทำาผิด

	 เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
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	 เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี

 ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตาม
กระบวนการทางการบริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อำานวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (เช่น กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอก  

การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย 

• การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

• การบริหารที่เป็นอคติ หรือล้มเหลว

• การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทำาให้
สูญเสียเงินของแผ่นดิน 

• การกระทำาทีเ่ปน็เหตใุหเ้ป็นอนัตรายตอ่อนามยัสาธารณะ ความปลอดภัย 
หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน 
เชน่ ในกรณีการขูค่กุคามหรอืการดหูมิน่เหยียดหยามกนัในทีท่ำางาน องคก์รควรกำาหนด
กระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน 

 ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจำาเป็น
ต้องรายงานหรือเปิดเผยจะต้องทำาอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุน
และปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทำา
ผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที
อย่างเป็นสัญชาติญาณว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้อง
รายงานทันทีต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง
หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร 

 การเปดิเผยการกระทำาผดิเปน็สิง่สำาคญั และผูร้บัรายงานควรใหค้ำาแนะนำา
ผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทำาผิดได้ ดังนี้ 

(1) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

(2) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
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(3) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้างจากรัฐ เป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 

(4) การกระทำาของบคุคลเปน็ผลใหเ้กดิอนัตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยักบั
สาธารณะ หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 การเปิดเผยการกระทำาผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น 
การเปดิเผยตอ่สือ่มวลชน การเปดิเผยทีก่อ่ใหเ้กดิคำาถามตอ่ความเปน็ธรรมของรฐับาล 
การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทาง
วินัย 

 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม: 

	 เนื้อหาในการเปิดเผย 

	 การเปิดเผยจะทำาได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 

	 ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 

	 เปิดเผยต่อใคร 

	 เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 

	 กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 

	 กระบวนการตรวจสอบ 

	 บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

 การให้ความสำาคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น: 
 มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกำาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัย

เกี่ยวกับการคดโกง หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงาน
ควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะ
กรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อ
องค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ: 
 หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์

สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ 
ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบายและกระบวนการในการให้คำาแนะนำาต่อผู้บริหาร
ให้ตระหนักในความสำาคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรม
พิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
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 เบื้องหลังความสำาเร็จ: 
 ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทำาผิดที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการ

ยดึถอืความถกูตอ้งขององคก์ร องคก์รทีม่พีฤตกิรรมจรยิธรรมและความรบัผดิชอบ รวม
ทัง้ใหค้วามสำาคญักบัการปอ้งกนัปราบปรามการประพฤตมิชิอบทีช่ดัเจน จะทำาให้เกดิ
บรรยากาศจริยธรรมเชงิบวก วฒันธรรมเกดิจากการเสรมิสรา้งการเปดิเผยผลประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นำาต่อความสำาคัญในการเปิดเผยการกระทำา
ผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง

 การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่
สำาคญัมาก หนว่ยงานจะตอ้งพสิจูนใ์หไ้ดว้า่จะใหก้ารดแูลอยา่งเหมาะสม มกีารบรหิาร
กระบวนการอย่างเท่าเทียม ซ่ึงจะทำาให้เจ้าหน้าที่เกิดความเช่ือม่ันและพัฒนาความ
รับผิดชอบในการรายงาน 

 ดัชนีวัดความสำาเร็จ พิจารณาได้จาก: 
	 มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
	 มโีปรแกรมเฉพาะสำาหรบัการสนบัสนนุภายในองคก์รและการปกปอ้ง

คุ้มครอง 
	 ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
	 การให้คำาปรึกษาแนะนำาหรือการสนับสนุนทางจิตใจและอารมณ์แก่

ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
	 มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะสนทนากับ

ผู้เปิดเผยคนอื่นๆ 

 บทบาทสำาคัญของการบริหาร: 
 ผูบ้ริหารระดบัลา่งมบีทบาทสำาคญัตอ่กระบวนการเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ 

(Public Information Disclose: PID) ชว่ยใหเ้กดิความตระหนกัรูข้ององคก์ร และใหเ้ห็น
ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อำานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและ
จดัการกบัการร้องเรยีนทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลการตรวจสอบ และรบัผดิชอบโดยตรงตอ่ผลที่
จะเกดิตอ่ทมีงาน บทบาทสำาคญัทีส่ดุทีไ่ดจ้ากการวจิยั คอื การปรบัเปล่ียนทศันคตขิอง
ข้าราชการต่อการรายงาน 

 สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่หลังจากรายงานการกระทำาผิดและภาวะ
ผู้นำาเป็นเรื่องสำาคัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ทำางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถ
คาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ 
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 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทำาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะกลายเป็นเหย่ือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่น
ให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะ
เปน็ความลบัซึง่เปน็ปจัจยัท่ีสำาคญัตอ่การลดแรงตอ่ตา้น หากส่ิงทีเ่ปดิเผยบางส่วนหรอื
ทัง้หมดรัว่ไหลออกไปเปน็สิง่สำาคญัทีต่อ้งเขา้ไปจัดการโดยเรว็เพือ่ลดปฏกิริยิาทางลบ
และป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทำาได้ 

บทบาทอื่นๆ คือ

 ลดความเครยีดของผูเ้ปดิเผยและสนบัสนนุในทางทีเ่หมาะสมแกผู่เ้ปดิเผย 
 ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพ่ือจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย
 พัฒนาโครงสร้างผู้นำาแก่ลูกน้องที่ทำางาน ขณะมีการตรวจสอบ
 ทำางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครอง

จริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
 ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
 ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการ
เปิดเผย โดยให้คำาปรึกษาแนะนำาต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทำาผิดและตื่นตัวต่อการ
รับรู้ต่อการกระทำาผิด การคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ระมดัระวงั ตอ้งแสดงบทบาทอยา่งยตุธิรรม เปน็กลาง ไมเ่ขา้ไปมสีว่นไดส้ว่นเสยี และ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร 

 ผูบ้รหิารตอ้งทำาใหผู้เ้ปดิเผยมัน่ใจตัง้แตแ่รกในขณะรายงานวา่จะไดร้บัการ
ปฏบิตัอิยา่งเปน็ความลบั เชือ่มัน่ในกระบวนการเปดิเผยและผลทีเ่กดิจากการเปดิเผย
ขอ้มลูท่ีได้รบัจาก ผูเ้ปดิเผยจะตอ้งเปน็เอกสารทีส่มบรูณ ์หากมกีารรายงานดว้ยวาจา
จะตอ้งสรปุรายละเอยีดเปน็เอกสาร ผูบ้รหิารจะตอ้งระงบัไมใ่ห้การกระทำาใดๆ ของตน
เข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทำาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทำาเพื่อประโยชน์
ส่วนตน หรือทำาให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 

 การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน: 
 จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสำาคัญและ

ผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทำาไมต้องเปิดเผย
และอะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทำาผิด 
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 จดัใหม้กีารฝกึอบรมและพฒันาการตดัสนิใจเชงิจริยธรรม (Ethical Decision 
Making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตำาแหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร 
รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน 
การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน

 เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best - Practice Target): 
	 หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครอง 

ผูเ้ปดิเผยขอ้มลู มีนโยบายและกระบวนการ เพือ่ลดกฎเกณฑท์ีม่ากเกนิไป และส่งเสรมิ 
ให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเก่ียวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือ 
การคดโกงและการทุจริต

	 การคดโกงและการทุจริต 
	 จดักลไกสนบัสนนุ (Robust Support) เพือ่ลดการรายงานและการรบั

รูท้ีผ่ดิพลาด ใหค้ำาปรกึษาการเปดิเผยพฤตกิรรมการกระทำาผดิทีเ่หมาะสม และปกปอ้ง
การต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย 

	 โครงสรา้งการรายงาน หรอืเปิดเผยผลประโยชนส์าธารณะควรเหมาะ
สมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ และขนาดขององค์กร 

	 นโยบาย โครงสรา้งและกระบวนการเปดิเผยขอ้มลูสาธารณะ ตอ้งได้
รับทราบโดยทั่วกัน 

	 มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
ก�รให้ - ก�รรับของขวัญและผลประโยชน์1 

หลกัการและแนวคดินีส้ามารถประยกุตใ์ชป้ระกอบการดำาเนนิการตามนโยบาย
การใหก้ารรบัของขวญั และผลประโยชนข์องขา้ราชการพลเรอืนและเจ้าหนา้ท่ีภาครฐั 
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วน
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 เจตนารมณ์ 
 เนื่องจากของประชาชนมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำาหน้าที่โดยยึด
ผลประโยชนส์าธารณะเปน็หลกั ปราศจากผลประโยชนส์ว่นบคุคล หากขา้ราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีทำาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
และการกระทำาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำาลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้ 

	 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ 
(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงาน
ในราชการปกติ 

	 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรือ
อาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ 

 ของขวญัทีส่ามารถคดิราคาได ้(Tangible Gifts) หมายรวมถงึ สนิคา้บรโิภค 
ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า 
บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน 
เป็นต้น

1 บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำาหรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
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 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible Gifts and 
Benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ 
เช่น การใหบ้รกิารส่วนตัว การปฏบิตัิดว้ยความชอบสว่นตน การเขา้ถึงประโยชน์ หรือ
การสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ

 รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ - 
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 

 เราจะจัดการอย่างไร 
 การจะรบัของขวัญและหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ม ี3 คำาถามท่ีใชใ้นการตดัสนิ

ใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ 
 (1) เราควรรับหรือไม่ 
 (2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ 
 (3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

 เราควรรับหรือไม่ 
 ตามหลกัการทางจรยิธรรมแมว้า่เราจะไมค่วรรบั แต่มหีลายโอกาสทีเ่ราไม่

สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรมหรอืใหกั้นตามมารยาททีป่ฏบิตักินัในสงัคม อยา่งไรกต็าม มหีลายโอกาสที่
ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ

 (1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ 
การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล 
หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน

  การถกูเสนอสิง่ใดๆ นอกเหนอืจากเงนินัน้ ส่ิงทีค่วรนำามาเปน็เหตผุล    
ในการตัดสินใจ คือ

• ทำาไมเขาจงึเสนอให ้เชน่ ใหแ้ทนคำาขอบคณุ การเสนอใหม้ผีลตอ่
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 

• ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะ
ส่งผลต่อการทำางานในอนาคต 

  ถ้าท่านทำางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้
รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตการอนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ เป็นต้น ท่านจะ
ต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 
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 (2) การรบักอ่ใหเ้กิดการขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและ
ประโยชนส่์วนรวมหรอืไม ่หากการรับกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส่์วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบ 

  การขดัแยง้ระหวา่งผลประโยชนส์ว่นบคุคลและประโยชนส์ว่นรวมเปน็
ตัวกระตุน้ใหเ้กดิการประพฤตมิชิอบและการทุจรติคอรร์ปัชัน ในแต่ละสว่นราชการควร
กำาหนดนโยบายการรบัของขวญัและผลประโยชนข์องตนเอง โดยควรกำาหนดนโยบาย
ด้านนีส้ำาหรบัสว่นราชการทีอ่ยูใ่นกลุม่ปฏิบตัหินา้ทีท่ีเ่ส่ียงตอ่การประพฤตมิิชอบอยา่ง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 

  หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทำา
และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”

  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือ
บุคคลอื่น ทำาให้เกิดความส่ันคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ 
และทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม

  ประการสำาคญั สมาชกิทัง้หมดในสงัคมตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเปน็
ธรรม ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ขา้ราชการและเจา้หนา้ทีภ่าครฐัมพีนัธะผกูพนัทีจ่ะ
ต้องปฏบิตังิานอยา่งเป็นธรรม โดยกระทำาและแสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปรง่ใส 
ความพรอ้มรบัผดิชอบ และแสดงพฤตกิรรมทีถ่กูตอ้ง เทีย่งธรรม ตลอดเวลาทีม่อีาชพี
รับราชการ 

 เราต้องรายงานหรือไม่ 
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการ 

ต่อไปนี้

 (1) ธรรมชาติของผู้ให้: พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เชน่ ประกาศคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิรวมทัง้นโยบาย
ของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา องค์กร หรือ
บุคคลที่กำาลังจะมาทำาการค้า การสัญญาว่าจะให้หรือรับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะ 
ขอทำาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ เป็นต้น
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  หน่วยงานควรกำาหนดนโยบายด้านน้ีให้เคร่งครัดและมีกระบวนการ
ที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่าง
เป็นทางการ 

 (2) บทบาทหนา้ทีข่องทา่นในองคก์ร: ถ้าขา้ราชการและเจา้หนา้ทีข่อง
รฐัผู้น้ัน ทำางานในขอบขา่ยทีอ่่อนไหวและตอ้งการความเชือ่ถอืไวว้างใจเปน็พเิศษ และ
หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและระดับ
บคุคล อาทเิชน่ งานตรวจสอบ งานจดัซือ้จัดจา้ง การใหใ้บอนญุาตหรอืยดึใบอนญุาต 
เป็นต้น ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรม และจะไม่ถูกต้ัง
ข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการห้ามรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กำาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ 
ท่านควรดำารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ

  หลักการ การกำาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้อง
รายงานหรือไม่ ควรจะตอ้งใหอ้งค์กรเกบ็รกัษาไวห้รอืไม ่หรอืควรตกเป็นของขา้ราชการ 
ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิเรือ่ง หลักเกณฑก์าร
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 

• ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ 
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ เป็นต้น แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย 
ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 
3,000 บาท ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 
บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าท่ีมีความจำาเป็นต้องรับ 
ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อ
ใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ขา้ราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้เกบ็รกัษาของไวเ้ปน็กรณไีป เชน่ ของขวญัในการ
ย้ายหน่วยงานในขณะดำารงตำาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น 
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• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่
ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อ
รวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละ
อย่างที่ได้รับ

• ถา้ในปงีบประมาณใดๆ ไดข้องขวญัและหรอืผลประโยชนจ์ากผูร้บับริการ 
แมจ้ะตา่งคนตา่งกลุม่เพือ่เปน็การขอบคณุในการใหบ้รกิารทีด่ ีแตเ่มือ่รวมกนัแลว้มคีา่
มากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับ
บรกิาร (ประชาชน องค์กรเอกชน) ทีไ่ดอ้ยา่งสม่ำาเสมอ บอ่ยครัง้ อาจทำาใหเ้กดิขอ้สงสัย
จากประชาชนว่ามอีทิธพิลบดิเบือน กอ่ใหเ้กดิอคตใินการใหบ้รกิารของขา้ราชการหรอื
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

• เงนิสดหรอืสิง่ใดๆ ทีส่ามารถเปลีย่นเปน็เงนิได้ (ตัวอยา่งเชน่ หุน้ พนัธบตัร 
สลากกินแบ่งรัฐบาล) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ

 เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
 ปกติสามารถเกบ็รกัษาไวเ้องได ้หากมคีา่ไมเ่กนิ 3,000 บาท ถา้เกนิกวา่นี ้

ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้
เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่า
จะใช้ประโยชน์อย่างไร

 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 การฝา่ฝนืนโยบายว่าดว้ยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์นัน้ และพรอ้ม

ฝา่ฝนืการปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมอาจถกูลงโทษตกัเตือน ตดัเงนิเดอืน จนกระทัง่
ถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 

 นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ันๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
นั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์
แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน
การรับโทษทางอาญาด้วย 

 การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง 
 การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามี
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การปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้
เกิดการทำาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 

 กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สำาคัญ คือ 
 (1) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญ

และหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำากว่าความเป็นจริงนั้น 
บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่า
ต่ำากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

 (2) การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทำาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวงัเสมอวา่จะไดร้บัของขวญัและหรอืผลประโยชนใ์ดๆ ในการปฏบิตัหินา้ที่
ราชการ ทำาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้รับงาน ผู้รับจ้าง 
หรือผู้รับเหมาที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบ
หรอืประโยชนต์อบแทนทีไ่ด้รบัทำาใหม้กีารปฏบิตัติอบแทนเกนิกวา่มาตรฐานทีก่ำาหนด 

 ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้
ผิดพลาดและเข้าใจว่า การรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทำาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำางานขององค์กร 
ข้าราชการ และหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”  
จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซ่ึงจัดได้ว่า
เป็นการรับสินบน 

ตัวอย่าง

 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำาหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จำานวน 27 ครั้ง เป็น
เงินรวม 101,000 บาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำาหนัก
เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย 

 ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการ
กระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทำาลาย
ทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระทำา
ผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจำาคุกเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา
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 การแสวงหาเหตผุลเพือ่บดิเบอืนความจรงิมแีนวโนม้ทีเ่ปน็ไปไดม้าก
ที่เราจะรับของขวัญและ ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัย
ว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมัก
จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้ 

 “ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำาใจ 
หรือหากไม่รับจะเป็นการทำาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 

 “คนอื่น ก็ทำาเช่นนี้ ทำาไมฉันจะทำาบ้างไม่ได้” 
 “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่

เราจะได้รางวัลหรือผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
 “เพราะฉันเปน็คนพเิศษจรงิๆ ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาจงึชมฉนั และเปน็เรือ่ง

ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรมหรือสัมมนา” 
 “มนัเปน็แคต่วัอยา่งฟรใีหท้ดลองใช ้และฉนักไ็ม่คดิว่าหนว่ยงานของฉนัจะ

สั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้คำาแนะนำาก็ตาม” 
 “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้

ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
 ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้ข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถ

ปกป้องท่านจากการถูกดำาเนินการทางวินัย หากการกระทำาของท่านเป็นการกระทำา
ที่มิชอบ

ตัวอย่าง

 หน่วยงานภาครัฐหน่ึงส่งนักทรัพยากรบุคลที่ทำาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้
เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท 
จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น Personnel Planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงาน
ผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงาน 
หน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา 

 ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และ
ตดัสนิใจวา่จะตอ้งมกีารรายงานของรางวลันัน้และลงทะเบียนเปน็ของหน่วยงาน โดย
ใหเ้หตผุลวา่การปรากฏตวัของเขาในการเขา้รว่มสมัมนาเปน็เพราะไดร้บัการสนบัสนนุ
จากหน่วยงาน ดงันัน้ เปน็ความชอบธรรมของหนว่ยงานทีจ่ะตดัสินวา่จะจดัการอยา่งไร
กับรางวัลชิ้นนี้

 เนือ่งจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนา้ทีมี่ความเสีย่งในเรือ่งผล
ประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสม
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 โมเดลสำาหรับการตัดสินใจ

บทที่ 4
บทสรุป

ความเชือ่ถอืไวว้างใจและจรยิธรรมเปน็รากฐานของการบรหิารภาครฐัทีด่ ีเมือ่

ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวัง

ให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัล

หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ 

แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่า

เป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ 

การฝ่าฝนืขอบเขตดว้ยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชนท์ีไ่มเ่หมาะสมจะนำาไปสูค่วาม

เสี่ยงต่อการทุจริต และทำาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง 

• อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์เจตน�รมณ์

• มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญ
 และหรือผลประโยชน์

กฎ ระเบียบ

• มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใดคว�มเปิดเผย

• ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใดคุณค่�

• มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่
 และมีอะไรบ้าง

หลักจริยธรรม

• ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไรอัตลักษณ์

• เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไรเวล�และโอก�ส
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บทที่ 5
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

5.1  พระร�ชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วยก�รป้องกันและ
ปร�บปร�มก�รทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้

 (1) เปน็คูส่ญัญาหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีในสญัญาทีท่ำากบัหนว่ยงานของรฐั
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงมีอำานาจกำากับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำาเนินคดี

 (2) เปน็หุน้สว่นหรอืผูถ้อืหุน้ในหา้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัทีเ่ขา้เปน็คูส่ญัญา
กับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอำานาจกำากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือดำาเนินคดี

 (3) รับสมัปทานหรอืคงถอืไวซ้ึง่สมัปทานจากรฐั หนว่ยราชการ หน่วยงาน 
ของรัฐ รฐัวิสาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ หรอืเข้าเปน็คูส่ญัญากบัรัฐ หนว่ยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้น
ส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว

 (4) เขา้ไปมสีว่นไดเ้สยีในฐานะเปน็กรรมการ ทีป่รกึษา ตวัแทน พนกังาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู่ภายใต้การกำากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

 เจา้หนา้ทีข่องรฐัตำาแหนง่ใดทีต่อ้งหา้มมใิหด้ำาเนนิกจิการตามวรรคหนึง่ให้
เปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) กำาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ให้นำาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคสองโดยใหถ้อืวา่การดำาเนนิกจิการของคูส่มรสดังกลา่วเปน็การดำาเนนิกจิการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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 มาตรา 101 ให้นำาบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดำาเนิน
กิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้น
แต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่จำาหน่ายได้ในบริษัท
มหาชนจำากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) 
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำามาใช้บังคับกับการดำาเนิน
กิจการของเจา้หน้าทีข่องรฐั ซึง่หนว่ยงานทีม่อีำานาจกำากบั ดแูล ควบคมุ หรอืตรวจสอบ
การดำาเนินงานของบริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในบริษัทจำากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำากัดหรือบริษัทมหาชนจำากัดที่ 
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน

 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ 
กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำานวนที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

 มาตรา 103/1 บรรดาความผดิทีบ่ญัญตัไิวใ้นหมวดนี ้ใหถ้อืเปน็ความผดิ
ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 
101 หรือมาตรา 103 ตอ้งระวางโทษจำาคกุไมเ่กนิสามป ีหรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
พสูิจน์ไดว้า่ ตนมไิดรู้เ้ห็นยนิยอมด้วยในการทีคู่ส่มรสของตนดำาเนนิกจิการตามมาตรา 
100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 มาตรา 123 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในพฤติการณ์ที่อาจทำาให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีตำาแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำาแหน่งหรือ
หน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำาหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
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 มาตรา 123/1 เจา้หนา้ท่ีของรฐัผูใ้ดปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัอิย่างใด
ในตำาแหนง่หรือหนา้ที ่หรอืใชอ้ำานาจในตำาแหนง่หรอืหนา้ทีโ่ดยมิชอบเพือ่ใหเ้กดิความ
เสียหายแกผู่ห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยทจุรติ ตอ้งระวางโทษ 
จำาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำา
ทั้งปรับ

5.2  ประก�ศคณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต
แห่งช�ติ เรื่องหลักเกณฑ์ก�รรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด  
โดยธรรมจรรย�ของเจ้�หน้�ที่ของรัฐ พ.ศ. 2543

อาศัยอำานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
ปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิจงึกำาหนดหลกัเกณฑแ์ละจำานวนทรพัยส์นิ
หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้

 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปราม การทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ข้อ 2 ประกาศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานเุบกษา 
เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในประกาศนี้
 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า 

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ 
โดยปกตติามขนบธรรมเนยีมประเพณ ีหรอืวฒันธรรม หรอืใหก้นัตามมารยาทท่ีปฏบิตัิ
กันในสังคม

 “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ
ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของ
คู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม

 “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ  
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ขอ้บงัคบัทีอ่อกโดยอาศยัอำานาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เวน้แตก่ารรบัทรพัยสิ์น
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำาหนดไว้ในประกาศนี้

 ข้อ 5 เจา้หนา้ทีข่องรฐัจะรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดโดยธรรมจรรยา
ได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) รับทรพัยส์นิหรอืประโยชน์อืน่ใดจากญาตซิึง่ใหโ้ดยเสนห่าตามจำานวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 

 (2) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดจากบคุคลอ่ืนซึง่มิใช่ญาต ิราคาหรอื
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

 (3) รบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอ์ืน่ใดทีก่ารให้นัน้เปน็การใหใ้นลักษณะให้
กับบุคคลทั่วไป 

 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมี
ความจำาเป็น ต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
โดยทันทีที่สามารถกระทำาได้ 

 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้
ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของ
ส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จ
จริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที

 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กำาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว
โดยมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สงูสดุของรฐัวิสาหกจิ หรอืผูบ้รหิารสงูสดุของหนว่ยงาน สถาบนัหรอืองค์กรทีเ่จา้หน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำาเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือ
สถาบนัหรอืองคก์รทีเ่จา้หนา้ทีข่องรฐัผูน้ัน้สงักัด มคีำาสัง่ว่าไมส่มควรรบัทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

 เมื่อได้ดำาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำารง
ตำาแหนง่ผูบ้งัคบับญัชา ซึง่เปน็หวัหนา้สว่นราชการระดบักระทรวงหรอืเทยีบเท่า หรอื
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร
สูงสดุของหนว่ยงานของรฐัใหแ้จง้รายละเอยีดข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการรบัทรพัยส์นิหรอื
ประโยชน์นัน้ตอ่ผูม้อีำานาจแตง่ตัง้ถอดถอนสว่นผู้ท่ีดำารงตำาแหนง่ประธานกรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาที่
มีอำานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำาเนินการตามความใน
วรรคหนึ่งและวรรคสอง

 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำารง
ตำาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดำาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามประกาศฉบับน้ีให้ใช้บังคับผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง 
สองปีด้วย

5.3  ประมวลจริยธรรมข้�ร�ชก�รพลเรือน
 ส่วนคำาปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำาหรับ

ผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสำานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้

 (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

 (2) การมีจิตสำานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
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 (3) การยดึถอืประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชนส์ว่นตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

 (4) การยืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย

 (5) การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนด้วยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไมเ่ลอืก
ปฏิบัติ

 (6) การใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง ไมบ่ดิเบอืน
ข้อเท็จจริง

 (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 หมวด 2 ขอ้ 5 ให้ข้าราชการตอ้งแยกเรือ่งสว่นตวัออกจากตำาแหนง่หนา้ที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้

 (1) ไม่นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ  
พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความ
ชอบหรือชัง

 (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือส่ิงอำานวย 
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้
รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย

 (3) ไม่กระทำาการใด หรือดำารงตำาแหนง่ หรอืปฏบิตักิารใดในฐานะสว่นตวั
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่ 

 ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ 
กระทำาดงักลา่วไวก้อ่นแลว้แจ้งให้ผูบ้งัคบับัญชา หวัหนา้สว่นราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น
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 (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ

 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่ 
มชิอบ โดยอาศยัตำาแหนง่หนา้ทีแ่ละไมก่ระทำาการอนัเปน็การขดักนัระหว่างประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้

 (1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ
ของขวญัแทนตนหรอืญาตขิองตน ไมว่า่กอ่นหรอืหลงัดำารงตำาแหนง่หรอืปฏบิตัหินา้ที่
ไมว่า่จะเกีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหินา้ท่ีหรอืไมก่ต็าม เวน้แตเ่ปน็การให้
โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

 (2) ไม่ใช้ตำาแหน่งหรือการกระทำาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ

 (3) ไมเ่สนอ หรอือนมุตัโิครงการการดำาเนนิการ หรอืการทำานติกิรรมหรอื
สญัญาซึง่ตนเองหรอืบคุคลอืน่ จะไดป้ระโยชนอั์นมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรอื
ประมวลจริยธรรมนี้
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