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ตามข้อ 5 และข้อ 6 หมวด 2 แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ได้ก�ำ หนดให้ขา้ ราชการแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากตำ�แหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์
ส่ ว นรวมเหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และให้ ล ะเว้ น จากการแสวงหาประโยชน์
ที่ มิ ช อบโดยอาศั ย ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ แ ละไม่ ก ระทำ � การอั น เป็ น การขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์ ส่ ว นตนและประโยชน์ ส่ ว นรวม กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจึ ง ได้ จั ด ทำ �
“คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งรวบรวม
หลักการและแนวคิดที่เป็นหลักสากล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์
ใช้ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ
ที่เรียกว่าการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อเป็นมาตรการหนึ่งในการปลูกสร้างจิตสำ�นึก สร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน และป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำ�ไป
สู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และสร้างประโยชน์สุขของประชาชนไทย
อย่างแท้จริงต่อไป
ในการนี้ คณะผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ทั้ ง ต่ อ บุ ค ลากรเจ้ า หน้ า ที่ ก รมทรั พ ย์ สิ น
ทางปัญญา และต่อบุคคลทั่วไป ให้สามารถนำ�ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการประพฤติ
ปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎระเบียบของทางราชการ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดมัน่ ประโยชน์สาธารณะและประเทศชาติเหนือสิง่ อืน่ ใด
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บทนำ�
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันประเภทหนึ่ง เพราะ
เป็นการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม
ด้วยการใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่งหน้าทีไ่ ปแทรกแซงการใช้ดลุ ยพินจิ ในกระบวนการตัดสิน
ใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำ�ให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทำ�ให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและ
สังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สญ
ู เสียไปอาจอยูใ่ นรูปของผลประโยชน์ทางการ
เงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอืน่ ๆ ตลอดจนโอกาส
ในอนาคตตัง้ แต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม เช่น การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐเรียกรับเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบ
อนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลีย่ นกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการ
ประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำ�ความผิดยังพบผู้กระทำ�ความผิด
โดยไม่ เจตนา หรื อ ไม่ มี ค วามรู้ ใ นเรื่ อ งดั ง กล่ า วอี ก เป็ น จำ � นวนมาก จนนำ � ไปสู่
การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest: COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรง
ขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ โดยหากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำ�นึกในหน้าที่
ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้อำ�นาจทางราชการ
โดยมิชอบในการดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเอง กลุม่ พรรค หรือพวกพ้อง
เหนือผลประโยชน์ส่วนรวม ย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความ
เสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐจึงต้องเร่งสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจให้กับบุคลากร และหามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม การสร้างจิตสำ�นึกของเจ้าหน้าที่และพนักงาน
ของรัฐในการทำ�งานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมใน
การปฏิบัติราชการเป็นสำ�คัญ ห่างไกลจากต้นเหตุที่อาจนำ�ไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 1

บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสำ�คัญกับประโยชน์
ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงานและอาจนำ�ไปสู่
การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนจะมาขั ด แย้ ง กั บ การทำ � หน้ า ที่ แต่ ป ระเด็ น คื อ ต้ อ งเปิ ด เผย
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก
หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อม
รับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
หน่วยงาน ทัง้ นี้ ปัจจุบนั ขอบเขตของผลประโยชน์ทบั ซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนือ่ งจาก
มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำ�ให้มคี วาม
สัมพันธ์ทซี่ บั ซ้อนหรือซ้อนทับมากขึน้ ในการนี้ หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์
ทับซ้อนจะเกิดขึน้ ในการทำ�งานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริมการระบุและ
การเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นจะทำ�ให้คนในหน่วยงานพยายามปกปิด
จนทำ�ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนเป็นปัจจัยทีเ่ ข้ามามีอทิ ธิพลในการทำ�งานหรือการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นำ�ไปสู่การใช้อำ�นาจหน้าที่ในทางมิชอบ การทุจริตคอร์รัปชัน
หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลำ�เอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล
- สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ประชาชนว่าหน่วยงานปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นธรรม
และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

1.1 ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน

 “ความขัดแย้ง” (Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอย
เป็นเหตุการณ์อนั เกิดขึน้ เมือ่ บุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทำ�อย่างใดอย่างหนึง่ ความขัดแย้ง
อาจเกิดขึ้นจากความไม่ลงรอยในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
2 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflict of Interest) มีการใช้คำ�ในภาษาไทย
ไว้หลายคำ� เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” “ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”
หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำ�เหล่านีถ้ อื เป็นรูปแบบหนึง่ ของการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำ�ที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ
ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กล่ า วคื อ เป็ น สถานการณ์ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอำ�นาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบไม่จำ�กัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่
รวมถึงผลประโยชน์อนื่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สนิ มีลกั ษณะ 7 ประการ ดังนี้
(1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น
ข้าราชการใช้อ�ำ นาจหน้าทีท่ �ำ ให้บริษทั ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลาน
เข้าทำ�งาน เป็นต้น
(2) การรับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็น
เจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับ
ไม้กอล์ฟเป็นของกำ�นัลจากร้านค้า เป็นต้น
(3) การใช้อทิ ธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อทิ ธิพลในตำ�แหน่ง
หน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
(4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้
รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทำ�งานส่วนตัว เป็นต้น
(5) การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนนจึงรีบไป
ซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
(6) การรับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททำ�ธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่
ตนเองทำ�งานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี แต่รบั งานส่วนตัวจนไม่มเี วลาทำ�งานบัญชีในหน้าที่
ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
(7) การทำ � งานหลั ง ออกจากตำ � แหน่ ง คื อ การไปทำ � งานให้ กั บ ผู้ อ่ื น
หลั ง ออกจากที่ ทำ � งานเดิ ม โดยใช้ ค วามรู้ ห รื อ อิ ท ธิ พ ลจากที่ เ ดิ ม มาชิ ง งาน หรื อ
เอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น
 “ความขั ด แย้ ง กั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม” เป็นสถานการณ์ทบี่ คุ คลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ใช้ต�ำ แหน่ง
หรืออำ�นาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่ม หรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการ
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ละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ
คำ�อื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
สาธารณะ รวมถึงคอร์รัปชันเชิงนโยบายหรือคอร์รัปชันสีเทา
 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) และการคอร์รัปชัน
(Corruption)
 Conflict of Interest เป็นรูปแบบหนึ่งของการคอร์รัปชัน (Corruption)
แต่ระดับหรือขนาดและขอบเขต ต่างกัน
 Conflict of Interest นำ�ไปสู่ Corruption ที่รุนแรงขึ้น
 Conflict of Interest เกี่ยวกับการใช้อำ�นาจที่เป็นทางการเชื่อมโยง
กับกฎหมาย ระเบียบการปฏิบัติ และส่วนที่ไม่เป็นทางการ เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลขยายไปถึงเรื่องครอบครัว ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ เช่น คู่สมรส และ
เครือญาติ
 หลักสำ�คัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 ชุ ม ชนคาดหวั ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ธรรม โดย
ให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความสำ�คัญในอันดับต้น
 ความซือ่ ตรงต่อหน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีย่ งั เป็นรากฐานของหลักนิตธิ รรม
(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)
 ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็
จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความสำ�คัญกับประโยชน์สว่ นตนหรือของคนบาง
กลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และอาจนำ�ไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด
 ผลประโยชน์ทบั ซ้อนไม่ได้ผดิ ในตัวมันเอง เนือ่ งจากเจ้าหน้าทีก่ ม็ ชี วี ติ
ส่วนตนหรือส่วนบุคคล มีบางครั้งผลประโยชน์ส่วนตนอาจขัดแย้งกับการทำ�หน้าที่
แต่ต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
 หน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งจั ด การผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นอย่ า งโปร่ ง ใส
และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงาน
 ปัจจุบนั ขอบเขตของผลประโยชน์ทบั ซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนือ่ งจาก
มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทำ�ให้มี
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือซ้อนทับมากขึ้น
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 หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการ
ทำ�งาน และต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน
 หน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่อง
ผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น คนก็จะพยายามปกปิด
 ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเป็นสิ่งผิดก็ต่อเมื่อมีอิทธิพลต่อการทำ�งาน
หรือการตัดสินใจ กรณีนเี้ รียกว่า มีการใช้หน้าทีใ่ นทางมิชอบหรือการฉ้อราษฎร์บงั หลวง
 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วย
งานเนื่องจากเป็นการลดการทุจริตประพฤติมิชอบ สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความ
ลำ�เอียงได้งา่ ยและเป็นการแสดงความยึดมัน่ ในหลักธรรมมาภิบาล และทำ�ให้ประชาชน
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)
 ผลประโยชน์สว่ นตนทีเ่ กีย่ วกับเงิน (Pecuniary) ไม่ได้เกีย่ วกับการ
ได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสีย
สิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำ�แหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึงการได้
มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ำ�ใจไมตรีอื่นๆ
 ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (Non - Pecuniary) เกิดจากความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอืน่ ๆ เช่น สถาบัน
การศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลำ�เอียง อคติ หรือการเลือกที่รักมักที่ชัง
และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อและความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
 “หน้าที่สาธารณะ” (Public Duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทำ�งานให้
ภาครัฐคือ การให้ความสำ�คัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)
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คนเหล่านี้ไม่จำ�กัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงคนอื่นๆ ที่ทำ�งานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร เป็นต้น
 “ผลประโยชน์สาธารณะ” (Public Interest) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม หรือประโยชน์ต่อมวลสมาชิกของสังคม หรือ
ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่
ผลประโยชน์ของกลุม่ คน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ในเบือ้ งต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำ�คัญแก่สิ่งเหล่านี้เป็นอันดับต้น
 ทำ�งานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 ทำ�งานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ให้ความสำ�คัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่า
เจ้าหน้าทีต่ อ้ งจำ�กัดขอบเขตทีป่ ระโยชน์สว่ นตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำ�
หน้าที่
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำ�หน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 หลี ก เลี่ยงการกระทำ�หรือ กิจกรรมส่วนตนที่ อาจทำ � ให้ คนเห็ น ว่ า
ได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
 หลี ก เลี่ ย งการใช้ ตำ � แหน่ ง หน้ า ที่ ห รื อ ทรั พ ยากรของหน่ ว ยงาน
เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำ�นาจ
หน้าที่
 ไม่ใช้ประโยชน์จากตำ�แหน่งหรือข้อมูลภายในทีไ่ ด้ขณะอยูใ่ นตำ�แหน่ง
ขณะไปหาตำ�แหน่งใหม่

1.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ซึ่ง
เป็นองค์กรสากลได้ให้นยิ าม “ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” (Conflict of Interest) ว่าเป็นความ
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะทีม่ ีผลต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
(1) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual) มีความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะเกิดขึ้น
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(2) ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived and Apparent) เป็นผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนประเภทนีอ้ ย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนำ�มาซึง่ ผลเสียไม่นอ้ ยกว่าการจัดการ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ กิดขึน้ จริง ข้อนีแ้ สดงว่าเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทำ�ให้คนอื่นๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์
เช่นนั้นจริง
(3) ผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ ป็นไปได้ (Potential) ผลประโยชน์สว่ นตนทีม่ ใี น
ปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

1.4 แนวคิดสำ�คัญ
 หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน
(Competing Interests) อาจเกิดขึ้นใน 2 กรณี
 กรณีแรก: การไม่สามารถแยกแยะบทบาท
		 เกิ ด จากการที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ม ากกว่ า หนึ่ ง เช่ น
เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินยั ประจำ�หน่วยงาน
ด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ ทำ�ให้
ทำ�งานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน
แต่ก็ยังมีปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกำ�ลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่
บางคนเท่านัน้ ทีส่ ามารถทำ�งานบางอย่างทีค่ นอืน่ ๆ ทำ�ไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยห่วง
ปัญหานี้ เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
 กรณีที่สอง: การเข้าถึงข้อมูลบางอย่าง
		 เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท ทำ�ให้
ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนำ�มาใช้เป็นประโยชน์แก่การทำ�บทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านำ�ข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือ
ความลำ�เอียงและอคติต่อคนบางกลุ่ม
ดังนั้น จึงควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย
เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทำ�หน้าที่ต้องเป็นกลาง
และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนำ�มาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 7

 หลักการ 4 ประการสำ�หรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน๑
(1) ปกป้ อ งผลประโยชน์ ส าธารณะ: การทำ � เพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
สาธารณะเป็นหน้าที่หลักที่ต้องตัดสินใจ และให้คำ�แนะนำ�ภายในกรอบกฎหมายและ
นโยบาย จะต้องทำ�งานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อ
แต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มอี คติล�ำ เอียงด้วยเรือ่ งศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้อง
มีจริยธรรมด้วย
(2) สนั บ สนุ น ความโปร่ ง ใสและความพร้ อ มรั บ ผิ ด : การป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส
นัน่ คือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวธิ กี ารต่างๆ เช่น จดทะเบียน
ผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตำ�แหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การ
เปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็น
ขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย
ทัว่ หน้าจะทำ�ให้เจ้าหน้าทีร่ ว่ มมือและสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ประชาชน ผูร้ บั บริการ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย
(3) ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง:
การแก้ปญ
ั หาหรือจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและ
ความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนำ�เข้าจาก
ทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบในการสร้างระบบและนโยบาย และ
เจ้าหน้าทีก่ ม็ คี วามรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีต่ นมี เจ้าหน้าทีต่ อ้ งจัดการ
กับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทำ�ได้ และหัวหน้า
หน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีด้วย
(4) สร้างวัฒนธรรมองค์กร: หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อม
เชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิด
ขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้
		 • ให้ข้อแนะนำ�และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการ
ทำ�งาน
บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำ�หรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
๑

8 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

		 • ส่งเสริมให้มกี ารสือ่ สารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลีย่ น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่
ทำ�งาน
		 • ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่
เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นำ�ไปใช้ในทางที่ผิด
		 • ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
๏ มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้
ในข้อกำ�หนดทางจริยธรรม
๏ กระบวนการระบุความเสีย่ งและจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๏ กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
๏ วิธกี ารจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าทีถ่ อื ว่าเป็น
ความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้องทำ�ตามกฎระเบียบและ
มาตรฐาน
 แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน๒
วางกรอบการทำ�งานเป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จำ�กัดอยู่กับรายละเอียดข้อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถนำ�ไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กร
และกฎหมายได้ ซึ่งในการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
		 ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการทำ�งานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้าง
ที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมี
ประเภทใดบ้าง เป้าหมายสำ�คัญคือ องค์กรต้องรูว้ า่ อะไรคือผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีเ่ ป็น
ไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าทีม่ สี ว่ นสำ�คัญ เพราะจะทำ�ให้ระบุจดุ เสีย่ งได้ครอบคลุมและทำ�ให้เจ้าหน้าที่
รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณา
นิยามและข้อกำ�หนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำ�หรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
๒
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• ตัวอย่างของผลประโยชน์สว่ นตน เช่น ผลประโยชน์ทางการ
เงินหรือเศรษฐกิจ (เช่น หนี้ เป็นต้น) ธุรกิจส่วนตัว ครอบครัว
และความสัมพันธ์ส่วนตัว (เช่น ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์
ศาสนา เป็นต้น) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เช่น NGOs
สหภาพการค้า พรรคการเมือง เป็นต้น) การทำ�งานเสริม
ความเป็นอริหรือการแข่งขันกับบุคคลหรือกลุ่มอื่น เป็นต้น
• ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
การทำ � สั ญ ญาจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การตรวจตราเพื่ อ ควบคุ ม
คุณภาพมาตรฐานของการทำ�งานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ
การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน
การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงินหรือ
สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท
เป็นต้น ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ
(2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
		 องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ
ความตระหนักของผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน
รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้
ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และ
ยังต้องทำ�ให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ามารถรูไ้ ด้วา่ เมือ่ ใดมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนเกิดขึน้
และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้) เปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้เพือ่ การจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์
ที่ใช้
(3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
		 เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการ
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทำ�สัญญา อาสาสมัคร
หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ
และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทำ�งาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วน
ตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
		 ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุด
เสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม
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นโยบายของผูม้ ตี �ำ แหน่งหน้าทีต่ า่ งกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างทีช่ ดั เจน
สำ�หรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อน โดยเน้นตรงทีเ่ ป็นจุดเสีย่ งมากๆ เช่น
การติดต่อ การร่วมทำ�งานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน
การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอำ�นาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ (NGOs)
และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
		 นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร
รวมถึงกลยุทธ์การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพจะมีสว่ นอย่างสำ�คัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ติ าม การสร้างความตืน่ ตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสีย่ งและ
พัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
(4) ดำ�เนินการเป็นแบบอย่าง
		 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จำ�เป็นต้องอาศัย
ความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตำ�แหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น�ำ สนับสนุน
นโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสำ�คัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคำ�นึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง
• พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
• ชั่งน้ำ�หนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และ
ประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุด
ในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
• พิ จ ารณาปั จ จั ย อื่ น ๆ รวมถึ ง ระดั บ และลั ก ษณะของ
ตำ�แหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
		 ประเด็นสำ�คัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วน
ได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
		 การทำ�งานกับองค์กรภายนอกไม่วา่ เป็นเอ็นจีโอ (NGOs) หรือภาคธุรกิจ
องค์กรต้องระบุจดุ เสีย่ งของผลประโยชน์ทบั ซ้อนก่อน และพัฒนาวิธปี อ้ งกัน ไม่วา่ เป็น
เรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อำ�นาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่
องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา
หากไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบาย เช่ น ยกเลิ ก สั ญ ญา หรื อ ดำ � เนิ น การตามกฎหมาย
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บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อม
รับผิดที่ผู้ทำ�ธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทำ�สัญญาด้วย
		 นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธี
ต่างๆ เช่น ให้มสี ว่ นร่วมในการระบุจดุ เสีย่ งและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา
ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทบั ซ้อน วิธเี หล่านีจ้ ะทำ�ให้ได้นโยบาย
ทีส่ อดคล้องกับความคาดหวังสาธารณะและได้รบั ความร่วมมือจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทัง้ นี้
ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูม้ สี ว่ นได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทำ�ให้
การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
(6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
		 ระบบการป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต้ อ งได้ รั บ การทบทวน
ประสิทธิภาพสม่�ำ เสมอโดยสอบถามข้อมูลจากผูใ้ ช้ระบบและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ เพือ่
ให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทำ�งาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยัง
อาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กร
มีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุม
จุดเสี่ยงและมาตรการ เมื่อได้ผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทำ�งานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนา
ระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คำ�ปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

1.5 การกระทำ�ที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest
 รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ
เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อ
แล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
 ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้
อิทธิพลในตำ�แหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
 ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using Employer’s
Property for Private Advantage) ได้แก่ การใช้รถราชการหรือใช้คอมพิวเตอร์ของ
ราชการทำ�งานส่วนตัว เป็นต้น
 ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using Confidential Information) เช่น รู้ว่า
ราชการ จะตัดถนนแล้วรีบชิงไปซือ้ ทีด่ กั หน้าไว้กอ่ น รับงานนอก (Outside Employment
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or Moonlighting) ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อนบริษัทที่ตนเองทำ�งาน เช่น เป็น
พนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือนักบัญชีที่รับงานส่วนตัวจนไม่มี
เวลาทำ�งานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ
 ทำ�งานหลังออกจากตำ�แหน่ง (Post - Employment) เป็นการไป
ทำ�งานให้ผู้อื่นหลังออกจากงานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือ
เอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของธนาคารชาติ
ไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

1.6 รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
 การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting Benefits)
การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสมอาจส่งผลต่อบุคคลใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่
ตัวอย่าง

 บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคำ�มูลค่า 10 บาท แก่เจ้าหน้าที่
ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้กับบริษัทนั้น
เป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก
 เจ้าหนึ่งของรัฐได้รับชุดไม้กอล์ฟจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนเมื่อ
ต้องทำ�งานทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เอกชนแห่งนัน้ ก็ชว่ ยเหลือให้บริษทั นัน้ ได้รบั สิทธิบตั ร
เนื่องจากรู้สึกว่าควรตอบแทนที่เคยได้รับของขวัญมา
 การทำ�ธุรกิจกับตัวเอง (Self - Dealing) หรือการเป็นคู่สัญญา การหา
ประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้องจากตำ�แหน่งหน้าที่ตนเอง
ตัวอย่าง

 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำ�นาจหน้าที่ทำ�ให้บริษัทตนเองหรือบริษัทของ
ครอบครัวได้งานรับจ้างจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทำ�งาน
 เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งทำ � สั ญ ญาให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ซื้ อ
คอมพิวเตอร์สำ�นักงาน จำ�นวน 200 เครื่อง จากบริษัทของตนเอง บริษัทเครือญาติ
หรือบุคคลที่รู้จักสนิทสนมด้วย
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 การทำ�งานหลังเกษียณ (Post - Employment) การไปทำ�งานหลังออก
จากงานเดิม โดยใช้ความรู้ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดำ�รงตำ�แหน่งมารับ
งาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
ตัวอย่าง

 นายทะเบี ย นเครื่ อ งหมายการค้ า หรื อ ผู้ ต รวจสอบสิ ท ธิ บั ต รของ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาลาออกจากราชการไปทำ�งานในบริษัทรับจดทะเบียนหรือ
ดำ�เนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 ผู้บริหารด้านโทรคมนาคม ภายหลังออกไปทำ�งานเป็นผู้บริหารของ
บริษัทธุรกิจสื่อสาร
 การทำ�งานพิเศษ (Outside Employment or Moonlight) การเป็น
ที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตำ�แหน่งสถานภาพการทำ�งาน
สาธารณะ ในการทีจ่ ะเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของรัฐในการทำ�งานพิเศษภายนอก
ตัวอย่าง

 ผูต้ รวจสอบสิทธิบตั รรับงานพิเศษเป็นทีป่ รึกษาหรือเป็นผูจ้ ดั ทำ�คำ�ขอ
ให้กับบริษัทที่จะขอรับสิทธิบัตร
 เจ้าหน้าทีข่ องรัฐอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีท่ างราชการรับจ้างเป็นทีป่ รึกษา
โครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้น เป็นที่น่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง
 การใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
รูเ้ ห็นในข้อมูลลับของทางการ นำ�ข้อมูลไปเปิดเผยเพือ่ รับสิง่ ตอบแทนทีเ่ ป็นประโยชน์
ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนำ�ข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง
และแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่าง

 เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอก
ให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูง
 เจ้าหน้าที่กระทรวงคมนาคมทราบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การวางโครงข่ายโทรคมนาคมแล้วให้ขอ้ มูลกับบริษทั เอกชนทีต่ นรูจ้ กั เพือ่ ให้ได้เปรียบ
ในการประมูล
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 ผูต้ รวจสอบสิทธิบตั รเปิดเผยข้อมูลคำ�ขอรับสิทธิบตั รทีย่ งั ไม่ประกาศ
โฆษณาให้กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ หรือผู้ขอรับสิทธิบัตร
 การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
ตัวอย่าง

 เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นำ � เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข องสำ � นั ก งาน เช่ น
กระดาษ ปากกา กรรไกร คอมพิวเตอร์ เป็นต้น กลับไปใช้ที่บ้าน หรือทำ�งานส่วนตัว
 เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ให้บุคลากรที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไปทำ�ธุระส่วนตัว
ในเวลาและในเวลาราชการ
 การนำ�โครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตัง้ เพือ่ ประโยชน์ในทางการ
เมือง (Pork - barrel)
ตัวอย่าง

 การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนำ�โครงการ
ตัดถนนสร้างสะพานลงจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อของสะพาน
 การทีร่ ฐั มนตรีอนุมตั โิ ครงการไปลงในพืน้ ทีห่ รือในบ้านเกิดของตนเอง

1.7 ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อยๆ

 หาประโยชน์ให้ตนเอง
 รับประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่
 ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
 ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
 ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
 รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
 ทำ�งานหลังออกจากตำ�แหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
 การให้ของขวัญ ของกำ�นัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
 ให้ทิป (Tip) พนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
 ช่วยให้ญาติมิตรทำ�งานในหน่วยที่ตนมีอำ�นาจ
 ชื้อขายตำ�แหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน
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บทที่ 2
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ๑
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ

การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหาร
ที่บกพร่องหรืออคติของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (Integrity)
และการยึดมั่นยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง
 ผู้เปิดเผยผลประโยชน์:
ผู้ เ ปิ ด เผยเป็ น ผู้ ที่ ร ายงานข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมที่ มิ ช อบ
ทีร่ า้ ยแรงของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีก่ ระทำ�โดยมิใช่เพือ่ ผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงาน
ขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทำ�ผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชย
เจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม
กลับวิพากษ์วจิ ารณ์ทางลบ ทำ�ให้สญ
ู เสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สญ
ู เสียงาน
หลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและ
การแสดงออกซึง่ ความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยทีเ่ หมาะสม คือ เมือ่
เกิดการทำ�ผิดทีร่ า้ ยแรงหรือเป็นปัญหาความเสีย่ งสาธารณะ การรายงานการกระทำ�ผิด
ภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ
 ทำ�ไมการเปิดเผยจึงทำ�ได้ยาก:
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระทำ�ผิด แต่มหี ลายองค์ประกอบ
ที่ทำ�ให้การเปิดเผยการกระทำ�ผิดเป็นเรื่องยากสำ�หรับเจ้าหน้าที่
ปัญหาสำ�คัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรงของบุคคลกับ
พันธสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็น
ค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสำ�คัญว่า
บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำ�หรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
๑
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บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจำ�เป็น
ปัจจัยสำ�คัญอีกประการที่ทำ�ให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทำ�ผิดคือ
ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่
ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทำ�ผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม
การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้อง
ปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทำ�ผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงาน
ให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
 การส่งสาสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลือ่ น หรือผลักดันให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐเปิดเผยพฤติกรรม
ที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้อง
ได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคำ�แนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสาร
ข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้ม
จะทำ�ให้เกิดการกระทำ�ผิด
 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย:
รากฐานของการเปิดเผยการกระทำ�ผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมรวมทั้ง นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริ ยธรรมจะกำ �หนด
พฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนำ�พฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับ
ให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทำ�ที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระทำ�ผิดเพือ่ ป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไก
การรายงานและการตรวจสอบทีเ่ ป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทำ�ผิดภายใต้กฎหมาย
ต่างๆ นัน้ ต้องอธิบายได้ดว้ ยว่าจะมีการดำ�เนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการ
เปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
 องค์กรควรจะทำ�อย่างไร:
วิธีที่ดีที่สุด คือ หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย
การกระทำ�ผิด จัดช่องทางอำ�นวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผย
การกระทำ�ผิด รวมทั้งคนอื่นๆ ที่จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทำ�ผิดและการคุ้มครอง
พยาน คือ
 สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทำ�ผิด
 เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
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 เพือ่ ให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุม้ ครองพยานทีเ่ หมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตาม
กระบวนการทางการบริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่ม
บุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อำ�นวยการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ (เช่น กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอก
การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
• การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
• การบริหารที่เป็นอคติ หรือล้มเหลว
• การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทำ�ให้
สูญเสียเงินของแผ่นดิน
• การกระทำ�ทีเ่ ป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย
หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน
เช่น ในกรณีการขูค่ กุ คามหรือการดูหมิน่ เหยียดหยามกันในทีท่ �ำ งาน องค์กรควรกำ�หนด
กระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจำ�เป็น
ต้องรายงานหรือเปิดเผยจะต้องทำ�อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุน
และปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทำ�
ผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที
อย่างเป็นสัญชาติญาณว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้อง
รายงานทันทีต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง
หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิดเผยการกระทำ�ผิดเป็นสิง่ สำ�คัญ และผูร้ บั รายงานควรให้ค�ำ แนะนำ�
ผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทำ�ผิดได้ ดังนี้
(1) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
(2) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
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(3) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้างจากรัฐ เป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
(4) การกระทำ�ของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับ
สาธารณะ หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทำ�ผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น
การเปิดเผยต่อสือ่ มวลชน การเปิดเผยทีก่ อ่ ให้เกิดคำ�ถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล
การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทาง
วินัย
 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม:
 เนื้อหาในการเปิดเผย
 การเปิดเผยจะทำ�ได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
 ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
 เปิดเผยต่อใคร
 เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
 กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
 กระบวนการตรวจสอบ
 บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
 การให้ความสำ�คัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น:
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกำ�หนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัย
เกี่ยวกับการคดโกง หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการเกี่ยวกับการรายงาน
ควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะ
กรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อ
องค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ:
หน่ ว ยงานต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ก ารเปิ ด เผยผลประโยชน์
สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ
ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบายและกระบวนการในการให้คำ�แนะนำ�ต่อผู้บริหาร
ให้ตระหนักในความสำ�คัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรม
พิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
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 เบื้องหลังความสำ�เร็จ:
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทำ�ผิดที่ดีที่สุด คือ วัฒนธรรมการ
ยึดถือความถูกต้องขององค์กร องค์กรทีม่ พี ฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวม
ทัง้ ให้ความสำ�คัญกับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมชิ อบทีช่ ดั เจน จะทำ�ให้เกิด
บรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นำ�ต่อความสำ�คัญในการเปิดเผยการกระทำ�
ผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่
สำ�คัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสจู น์ให้ได้วา่ จะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหาร
กระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทำ�ให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความ
รับผิดชอบในการรายงาน
 ดัชนีวัดความสำ�เร็จ พิจารณาได้จาก:
 มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
 มีโปรแกรมเฉพาะสำ�หรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้อง
คุ้มครอง
 ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
 การให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�หรือการสนับสนุนทางจิตใจและอารมณ์แก่
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
 มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะสนทนากับ
ผู้เปิดเผยคนอื่นๆ
 บทบาทสำ�คัญของการบริหาร:
ผูบ้ ริหารระดับล่างมีบทบาทสำ�คัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Public Information Disclose: PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรูข้ ององค์กร และให้เห็น
ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อำ�นวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและ
จัดการกับการร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่
จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสำ�คัญทีส่ ดุ ทีไ่ ด้จากการวิจยั คือ การปรับเปลีย่ นทัศนคติของ
ข้าราชการต่อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่หลังจากรายงานการกระทำ�ผิดและภาวะ
ผู้นำ�เป็นเรื่องสำ�คัญมากในการสร้างบรรยากาศในที่ทำ�งาน ผู้บริหารจะต้องสามารถ
คาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ
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ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทำ�ให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่น
ให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะ
เป็นความลับซึง่ เป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิง่ ทีเ่ ปิดเผยบางส่วนหรือ
ทัง้ หมดรัว่ ไหลออกไปเป็นสิง่ สำ�คัญทีต่ อ้ งเข้าไปจัดการโดยเร็วเพือ่ ลดปฏิกริ ยิ าทางลบ
และป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทำ�ได้
บทบาทอื่นๆ คือ
 ลดความเครียดของผูเ้ ปิดเผยและสนับสนุนในทางทีเ่ หมาะสมแก่ผเู้ ปิดเผย
 ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งเพือ่ จัดการกับสิง่ ทีจ่ ะเกิดจากการเปิดเผย
 พัฒนาโครงสร้างผู้นำ�แก่ลูกน้องที่ทำ�งาน ขณะมีการตรวจสอบ
 ทำ�งานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
 ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
 ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการ
เปิดเผย โดยให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทำ�ผิดและตื่นตัวต่อการ
รับรู้ต่อการกระทำ�ผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบข้อมูลอย่าง
ระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุตธิ รรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีสว่ นได้สว่ นเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร
ผูบ้ ริหารต้องทำ�ให้ผเู้ ปิดเผยมัน่ ใจตัง้ แต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รบั การ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นความลับ เชือ่ มัน่ ในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเ่ กิดจากการเปิดเผย
ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จาก ผูเ้ ปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารทีส่ มบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจา
จะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผูบ้ ริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระทำ�ใดๆ ของตน
เข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทำ�ให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทำ�เพื่อประโยชน์
ส่วนตน หรือทำ�ให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
 การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน:
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสำ�คัญและ
ผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทำ�ไมต้องเปิดเผย
และอะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทำ�ผิด
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จัดให้มกี ารฝึกอบรมและพัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision
Making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตำ�แหน่งเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหาร
รวมทั้ ง ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก อบรมทั ก ษะเฉพาะในการรั บ ข้ อ ร้ อ งเรี ย น การรายงาน
การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน
 เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best - Practice Target):
 หน่ ว ยงานควรสร้ า งกลไกในการสนั บ สนุ น และปกป้ อ งคุ้ ม ครอง
ผูเ้ ปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและกระบวนการ เพือ่ ลดกฎเกณฑ์ทมี่ ากเกินไป และส่งเสริม
ให้ ค นกล้ า เปิ ด เผยและรายงานข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรมหรื อ
การคดโกงและการทุจริต
 การคดโกงและการทุจริต
 จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพือ่ ลดการรายงานและการรับ
รูท้ ผี่ ดิ พลาด ให้ค�ำ ปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำ�ผิดทีเ่ หมาะสม และปกป้อง
การต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
 โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะควรเหมาะ
สมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ และขนาดขององค์กร
 นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้
รับทราบโดยทั่วกัน
 มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
จะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อ
ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 3
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์๑
หลักการและแนวคิดนีส้ ามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำ�เนินการตามนโยบาย
การให้การรับของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วน
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
 เจตนารมณ์
เนื่ อ งจากของประชาชนมี ค วามเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำ�หน้าที่โดยยึด
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์สว่ นบุคคล หากข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทำ�ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทำ�หน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทำ�ลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหาร
ราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ
(เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงาน
ในราชการปกติ
 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรือ
อาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
 ของขวัญทีส่ ามารถคิดราคาได้ (Tangible Gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค
ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า
บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำ�นัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน
เป็นต้น
บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการพลเรือนสำ�หรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
๑
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 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible Gifts and
Benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้
เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบตั ิดว้ ยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือ
การสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
 เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คำ�ถามทีใ่ ช้ในการตัดสิน
ใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
(1) เราควรรับหรือไม่
(2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
(3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
 เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้วา่ เราจะไม่ควรรับ แต่มหี ลายโอกาสทีเ่ ราไม่
สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมหรือให้กนั ตามมารยาททีป่ ฏิบตั กิ นั ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่
ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
(1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ
การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล
หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน
		 การถูกเสนอสิง่ ใดๆ นอกเหนือจากเงินนัน้ สิง่ ทีค่ วรนำ�มาเป็นเหตุผล
ในการตัดสินใจ คือ
• ทำ�ไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำ�ขอบคุณ การเสนอให้มผี ลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
• ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะ
ส่งผลต่อการทำ�งานในอนาคต
		 ถ้าท่านทำ�งานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้
รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตการอนุมัติ หรืออนุญาตต่างๆ เป็นต้น ท่านจะ
ต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
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(2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นบุคคลและ
ประโยชน์สว่ นรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ น
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบ
		 การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นบุคคลและประโยชน์สว่ นรวมเป็น
ตัวกระตุน้ ให้เกิดการประพฤติมชิ อบและการทุจริตคอร์รปั ชัน ในแต่ละส่วนราชการควร
กำ�หนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยควรกำ�หนดนโยบาย
ด้านนีส้ �ำ หรับส่วนราชการทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ปฏิบตั หิ น้าทีท่ เี่ สีย่ งต่อการประพฤติมชิ อบอย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
		 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทำ�
และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำ�ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
		 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือ
บุคคลอื่น ทำ�ให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ
และทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
		 ประการสำ�คัญ สมาชิกทัง้ หมดในสังคมต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเป็น
ธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐมีพนั ธะผูกพันทีจ่ ะ
ต้องปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม โดยกระทำ�และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส
ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมทีถ่ กู ต้อง เทีย่ งธรรม ตลอดเวลาทีม่ อี าชีพ
รับราชการ
 เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการ
ต่อไปนี้
(1) ธรรมชาติของผู้ให้: พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทัง้ นโยบาย
ของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา องค์กร หรือ
บุคคลที่กำ�ลังจะมาทำ�การค้า การสัญญาว่าจะให้หรือรับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะ
ขอทำ�ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ เป็นต้น

คู่มือ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 25

		 หน่วยงานควรกำ�หนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการ
ที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่าง
เป็นทางการ
(2) บทบาทหน้าทีข่ องท่านในองค์กร: ถ้าข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ อง
รัฐผูน้ นั้ ทำ�งานในขอบข่ายทีอ่ อ่ นไหวและต้องการความเชือ่ ถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และ
หรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและระดับ
บุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซือ้ จัดจ้าง การให้ใบอนุญาตหรือยึดใบอนุญาต
เป็นต้น ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้ง
ข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กำ�หนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์
ท่านควรดำ�รงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ
		 หลักการ การกำ�หนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้อง
รายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ
ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
• ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ เป็นต้น แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย
ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐
บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจำ�เป็นต้องรับ
ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อ
ใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ เก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการ
ย้ายหน่วยงานในขณะดำ�รงตำ�แหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือ
ลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย เป็นต้น
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• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่
ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อ
รวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละ
อย่างที่ได้รับ
• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผูร้ บั บริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุม่ เพือ่ เป็นการขอบคุณในการให้บริการทีด่ ี แต่เมือ่ รวมกันแล้วมีคา่
มากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับ
บริการ (ประชาชน องค์กรเอกชน) ทีไ่ ด้อย่างสม่�ำ เสมอ บ่อยครัง้ อาจทำ�ให้เกิดข้อสงสัย
จากประชาชนว่ามีอทิ ธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
• เงินสดหรือสิง่ ใดๆ ทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุน้ พันธบัตร
สลากกินแบ่งรัฐบาล) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
 เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองได้ หากมีคา่ ไม่เกิน ๓,000 บาท ถ้าเกินกว่านี้
ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้
เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่า
จะใช้ประโยชน์อย่างไร
 การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นนั้ และพร้อม
ฝ่าฝืนการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทัง่
ถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
นั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์
แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมใน
การรับโทษทางอาญาด้วย
 การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามี
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การปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้
เกิดการทำ�ลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ
กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สำ�คัญ คือ
(1) ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญ
และหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ำ�กว่าความเป็นจริงนั้น
บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่า
ต่ำ�กว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทำ�ดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
(2) การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทำ�ให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รบั ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ ทำ�ให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ ผู้รับงาน ผู้รับจ้าง
หรือผู้รับเหมาที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบ
หรือประโยชน์ตอบแทนทีไ่ ด้รบั ทำ�ให้มกี ารปฏิบตั ติ อบแทนเกินกว่ามาตรฐานทีก่ �ำ หนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้
ผิดพลาดและเข้าใจว่า การรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทำ�ในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการ นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทำ�งานขององค์กร
ข้าราชการ และหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”
จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่า
เป็นการรับสินบน
ตัวอย่าง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ำ�หนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จำ�นวน 27 ครั้ง เป็น
เงินรวม 101,000 บาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ำ�หนัก
เกินกว่าที่กฎหมายกำ�หนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วย
ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการ
กระทำ�ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทำ�ลาย
ทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระทำ�
ผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจำ�คุกเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา
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การแสวงหาเหตุผลเพือ่ บิดเบือนความจริงมีแนวโน้มทีเ่ ป็นไปได้มาก
ที่เราจะรับของขวัญและ ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัย
ว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมัก
จะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำ�ใจ
หรือหากไม่รับจะเป็นการทำ�ลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ก็ทำ�เช่นนี้ ทำ�ไมฉันจะทำ�บ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทำ�งาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่
เราจะได้รางวัลหรือผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรือ่ ง
ธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรมหรือสัมมนา”
“มันเป็นแค่ตวั อย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คดิ ว่าหน่วยงานของฉันจะ
สั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้คำ�แนะนำ�ก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้
ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้ข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถ
ปกป้องท่านจากการถูกดำ�เนินการทางวินัย หากการกระทำ�ของท่านเป็นการกระทำ�
ที่มิชอบ
ตัวอย่าง

หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุคลที่ทำ�หน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้
เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท
จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น Personnel Planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงาน
ผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงาน
หน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และ
ตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนัน้ และลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดย
ให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รบั การสนับสนุน
จากหน่วยงาน ดังนัน้ เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานทีจ่ ะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไร
กับรางวัลชิ้นนี้
เนือ่ งจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าทีม่ คี วามเสีย่ งในเรือ่ งผล
ประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสม
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 โมเดลสำ�หรับการตัดสินใจ
เจตนารมณ์

• อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์

กฎ ระเบียบ

• มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญ
และหรือผลประโยชน์

ความเปิดเผย

• มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด

คุณค่า

• ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด

หลักจริยธรรม

• มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่
และมีอะไรบ้าง

อัตลักษณ์
เวลาและโอกาส

• ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
• เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร

บทที่ 4
บทสรุป
ความเชือ่ ถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐทีด่ ี เมือ่
ท่านเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวัง
ให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัล
หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้
แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่า
เป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ
การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ทไี่ ม่เหมาะสมจะนำ�ไปสูค่ วาม
เสี่ยงต่อการทุจริต และทำ�ลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง
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บทที่ 5
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำ�เนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นคูส่ ญ
ั ญาหรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในสัญญาทีท่ �ำ กับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(2) เป็นหุน้ ส่วนหรือผูถ้ อื หุน้ ในห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั ทีเ่ ข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญา
กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอำ�นาจกำ�กับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือดำ�เนินคดี
(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซงึ่ สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ หรือเข้าเป็นคูส่ ญ
ั ญากับรัฐ หน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาด
ตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้น
ส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(4) เข้าไปมีสว่ นได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ทีป่ รึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตำ�แหน่งใดทีต่ อ้ งห้ามมิให้ด�ำ เนินกิจการตามวรรคหนึง่ ให้
เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำ�หนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นำ�บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคสองโดยให้ถอื ว่าการดำ�เนินกิจการของคูส่ มรสดังกล่าวเป็นการดำ�เนินกิจการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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 มาตรา 101 ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดำ�เนิน
กิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้น
แต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่จำ�หน่ายได้ในบริษัท
มหาชนจำ�กัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2)
ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำ�มาใช้บังคับกับการดำ�เนิน
กิจการของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ซึง่ หน่วยงานทีม่ อี �ำ นาจกำ�กับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ
การดำ�เนินงานของบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
ในบริษัทจำ�กัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดที่
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่ อ อกโดยอาศั ย อำ � นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย เว้ น แต่ ก าร
รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละจำ � นวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวดนี้ ให้ถอื เป็นความผิด
ฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำ�แหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
 มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา
101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
พิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้รเู้ ห็นยินยอมด้วยในการทีค่ สู่ มรสของตนดำ�เนินกิจการตามมาตรา
100 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
 มาตรา 123 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใด
ในพฤติการณ์ที่อาจทำ�ให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำ�แหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำ�แหน่งหรือ
หน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำ�หรับตนเองหรือ
ผู้อื่น ต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่น
บาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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 มาตรา ๑๒๓/๑ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั อิ ย่างใด
ในตำ�แหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่งหรือหน้าทีโ่ ดยมิชอบเพือ่ ให้เกิดความ
เสียหายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด หรือปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยทุจริต ต้องระวางโทษ
จำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำ�
ทั้งปรับ

5.2 ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่ ง ชาติ เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศั ย อำ � นาจตามความในมาตรา 103 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำ�หนดหลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบ
ปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
 ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กนั ตามมารยาททีป่ ฏิบตั ิ
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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ข้อบังคับทีอ่ อกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำ�หนดไว้ในประกาศนี้
 ข้อ ๕ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยา
ได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากญาติซงึ่ ให้โดยเสน่หาตามจำ�นวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ญาติ ราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีก่ ารให้นนั้ เป็นการให้ในลักษณะให้
กับบุคคลทั่วไป
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท โดยมี
ความจำ�เป็น ต้องรับเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
โดยทันทีที่สามารถกระทำ�ได้
 ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้
ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของ
ส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำ�เป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กำ�หนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว
โดยมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำ�ได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำ�เป็น
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
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ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือ
สถาบันหรือองค์กรทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ นั้ สังกัด มีค�ำ สัง่ ว่าไม่สมควรรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดำ�เนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งผูบ้ งั คับบัญชา ซึง่ เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือ
เป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการรับทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์นนั้ ต่อผูม้ อี �ำ นาจแต่งตัง้ ถอดถอนส่วนผูท้ ดี่ �ำ รงตำ�แหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่
มีอำ�นาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดำ�เนินการตามความใน
วรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้
แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
 ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง
สองปีด้วย

5.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 ส่วนคำ�ปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำ�หรับ
ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ทางการเมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ๙ ประการของสำ � นั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
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(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ
(๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บดิ เบือน
ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
 หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ขา้ ราชการต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจากตำ�แหน่งหน้าที่
และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ
พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความ
ชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้
รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทำ�การใด หรือดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบตั กิ ารใดในฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่
ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระทำ�ดังกล่าวไว้กอ่ นแล้วแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น
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(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น
ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจำ�เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด
ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ
 หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่
มิชอบ โดยอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละไม่กระทำ�การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับ
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่วา่ ก่อนหรือหลังดำ�รงตำ�แหน่งหรือปฏิบตั หิ น้าที่
ไม่วา่ จะเกีย่ วข้องหรือไม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือไม่กต็ าม เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตำ�แหน่งหรือการกระทำ�การที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมตั โิ ครงการการดำ�เนินการ หรือการทำ�นิตกิ รรมหรือ
สัญญาซึง่ ตนเองหรือบุคคลอืน่ จะได้ประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
ประมวลจริยธรรมนี้
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