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ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน  
ค าว่า Conflict of Interests มีการใช้ ค าภาษาไทยไว้หลายค า เช่น “ผลประโยชน์ทั บซ้อน” 

“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค าเหล่านี้ถือ เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความ ทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้ง        
เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ       
ไม่จ ากัดอยู่ในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินอีกด้วย 

โดยรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน จะมีลักษณะดังนี้ 
๑. หาผลประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าที่           

ให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน เป็นต้น  
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก    

ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้า เป็นต้น  
๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ ส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่าย

หนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม  
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์  ราชการ

ท างานส่วนตัว เป็นต้น  
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้า  

ไว้ก่อน เป็นต้น  
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองท างานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี    

แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น  
๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่ง คือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ท างานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ

อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย และแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอ่ืน ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น 

 

ผลประโยชน์ ทั บซ้ อน  (Conflict of Interests) องค์ กรสากลคื อ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐดังนี้ ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ  
 - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และสาธารณะ
เกิดขึ้น  

- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆ
อาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  
 



-2- 
 - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้  (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน      
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต  
 หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์ เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ 
ประเภท  
 - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ บทบาทหน้าที่
ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย       
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ 
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง  
 - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก่    
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ ล าเอียง/อคติต่อคน    
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน    
นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

หลักการ ๔ ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก เจ้าหน้าที่ต้อง

ตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าที่  พิจารณาความ
ถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อ    
แต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ 
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย  

๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหาเปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมี วิธีการต่างๆ เช่น 
จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน  การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนการ ใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย  

๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบ ต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมีเจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตน    
เพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย  

๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ ตัดสินใจ  
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี้  

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน  

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพ่ือให้ เจ้าหน้าที่สบายใจ               
ในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผย เพ่ือมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางที่ผิด  
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ  ผลประโยชน์      

ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน เรื่องต่อไปนี้  
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม  
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง     

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน          
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แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการท างาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไป
พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี ๖ ขั้นตอนส าหรับการ พัฒนาและ         
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร  
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา  
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์   

ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร  
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ  
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์   

ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง 
- เป้าหมายส าคัญ คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกัน ไม่ให้เกิด

ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น  
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าที่

รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย  
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจ ส่วนตัว/

ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น  (เอ็นจีโอ
สหภาพการค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/ กลุ่มอ่ืน  

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตรา     
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการให้บริการที่อุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 
การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ  

- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย  

๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ  ผู้บริหาร      

และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก ในองค์กร
และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ  

- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ       
เป็นไปได้)  
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- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้เพ่ือการจัดการ  
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้  
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  
- เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่

เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้   
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย   
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์       
ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบ      
ในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนส าหรับ  
การระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อ การร่วมท างาน          
กับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอ านาจ 
ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น  

- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่     
จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป  

๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง  
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง

ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะค านึงถึง
สิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ  

- ผู้บริหารต้อง  
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอ ที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือไม่  
(๒) ชั่งน้ าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๓) พิจารณาปัจจัยอ่ืนๆ รวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน              
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  
- ประเด็นส าคัญ คือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ

จัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้าย         
ไม่แพ้กัน  

- การท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์
ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่ เพ่ือผลประโยชน์ 
และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลท่ีตามมาหากไม่ปฏิบัติ
ตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจ 
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เพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุ  
จุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์  
ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบาย 
ที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ในการร่วมกัน  จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและ ตรวจสอบได้  

๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย  
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถามข้อมูล  

จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน รวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้    
จากองค์กรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลง     
ต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพ่ือช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับ     
การประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) 
และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :  
  ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 
ภาครัฐที่กระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด    
ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม 
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน หลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบ และการแสดงออกซ่ึงความพร้อม
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ  

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก :  
 การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ 

สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา    
ที่มีต่อส่วนรวมและกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ การยึดมั่นในสิ่งถูกต้อง
และเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of 
Conduct) แต่ในทางตรงกันข้ามความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มี ต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความส าคัญว่า บุคคลจะ
ผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัยส าคัญ อีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงาน             
การกระท าผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติ
ผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่อง
พ้ืนฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการเปิดเผยการ กระท าผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงาน
ให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้  

• ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :  
 ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเก่ียวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิด    
ของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม 
อาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) 
ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อม 
รับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการท าผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยง 
สาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายใน 

องค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายใน
และกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ       

• ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก :  
 การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ 

สืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยาก
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ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา    
ที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ 

• การส่งสาสน์ขององค์กร :  
 องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ      

คด โกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีค าแนะน า 
แก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรม         
ที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด  

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :  
 รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง 

นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าพฤติกรรม       
ที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย    
การเปิดเผยการกระท าผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่เป็น
อิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร      
และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่  

• องค์กรควรจะท าอย่างไร :  
 วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิ ดจัดช่องทาง 

อ านวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้งคนอ่ืนๆ ที่จะได้รับผลกระทบ 
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ  

- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด  
- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม  
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี ปกติการรายงานหรือเปิดเผย

การประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ บริหารซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงาน
ให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการเจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบ (เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) 
ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติ   
มิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย       

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)  
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ท าให้สูญเสียเงินของ แผ่นดิน  
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม 
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่ คุกคามหรือ

การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์  สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย 
จะต้องท าอย่างไร เพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อ  

การเปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที
(อย่าง เป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้า 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร การเปิดเผย
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การกระท าผิดเป็นสิ่งส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการ ตรวจสอบและสิ่งที่หน่วยงาน      
จะสนับสนุนและคุ้มครอง  

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่มคือ  
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช.  
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น  
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือผู้รับจ้าง

จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า  
๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือกระทบ     

ต่อสิ่งแวดล้อม  
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อสื่อมวลชน     

การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือ การเปิดเผย
เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย โดยนโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :  

- เนื้อหาในการเปิดเผย  
- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร  
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย  
- เปิดเผยต่อใคร  
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย  
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง  
- กระบวนการตรวจสอบ  
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
การให้ - การรับของขวัญและผลประโยชน์  

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๕๑           
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  

• เจตนารมณ์  
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า 

จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล     
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ     
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ     
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตย  

• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดที่ใช้ในความหมายนี้  
 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ  
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ  

ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้  
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง การต้อนรับ    

ให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรก านัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการและเงิน เป็นต้น   

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ หรือ
บริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการ  ปฏิบัติด้วยความชอบ     
ส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์ มากกว่าคนอ่ืนๆ  

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
อ่ืนใดในทางปฏิบัต ิ 
 • เราจะจัดการอย่างไร  
 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ ค าถาม ที่ ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่           
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ   

๑) เราควรรับหรือไม ่ 
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่  
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  
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๑. เราควรรับหรือไม่  
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น   

การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  

๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการ        
รับสินบน  

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ  
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่  
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างานในอนาคต  
ถ้าท่านท างานอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ  เช่น         

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  

๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน ที่ได้รับกลายเป็น  
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ ประพฤติโดยมชิอบ  

 
 

 
 

 
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ ของตนเอง     
โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบาย ด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการตัดสินใจใดๆจะต้อง กระท า
ด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์  ของสังคมไทย
โดยรวม” 

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ ไว้วางใจ          
ที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคม     
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพัน       
ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดย 

กระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม  รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรม        
ที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ  

 

ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพยีง เล็กน้อย
ก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน หรือพันธะกับ

ผู้ให้ และอาจก่อให้เกดิความเสื่อม  

ศรัทธาต่อประชาชน 
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ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึก

ผูกพัน หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อม ศรัทธาต่อประชาชน  
๒. เราต้องรายงานหรือไม่  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  
๑) ธรรมชาติของผู้ให้:  
พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            

การทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กร
หรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กร หรือบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาตหรือรับ     
การตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ  

๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร :  
ถ้าข้าราชการนั้นๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษและหรือ  

กลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร ให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม
และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า หน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆและ มิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วย  
การรายงานหรือปฏิเสธ ที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ  

หลักการ การก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร  
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ 
บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์     
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (ภาคผนวก ๑)  

แนวพิจารณาในการปฏิบัติ  
 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป  เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด  
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน หน่วยงานและ
ลงทะเบียนไว้ ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจ้าหน้าที่   
มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
คนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ ด ารงต าแหน่งเดิม
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ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน  ร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บป่วย ฯลฯ  
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน
หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง กลุ่มเพ่ือ  
เป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ แต่ละอย่างนั้น  
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติ     
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่า จะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิน
ได ้(ตัวอย่าง เช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่  
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท  
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา ตัดสินว่า

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่  
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน ราชการพิจารณา

ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
๔. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร  
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน์  ได้ว่า 
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม  ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย  

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง  
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ  
และต่อข้าราชการ 

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญ คือ  
๑. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ

เป็นจริง การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ ากว่าที่เป็นจริง เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

 



-14- 
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น  
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความ

คาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบ
หรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับท าให้มีการปฏิบัติตอบแทน เกินกว่ามาตรฐานที่ก าหนด  

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า การรับจ้าง
ต่างๆไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยความรับผิดชอบ
ซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน  

การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่ เป็นไปได้มากที่ เราจะรับของขวัญ  และ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่า เป็น
ความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”  

“คนอ่ืนๆก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้”  
 “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัล ผลประโยชน์

พิเศษบ้าง”  
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็น คนแรก

เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”  
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แมว้่าฉันจะให้

ค าแนะน าก็ตาม”  
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”  
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก ด าเนินการ

ทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ  
 
สถานการณ์ตัวอย่าง หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ท าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้า 

ร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่มีบุคลิกเป็น 
personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้ เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงาน
หน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรม การสัมมนา ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบ
แฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการ รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการ
ปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วม สัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ี
จะตัดสินใจว่า จะจัดการอย่างไรกับรางวัลช้ินนี้ เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ใน
ที่สุดเจ้าหน้าที่จึง ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม 
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ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  
กรณีดังต่อไปนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานในส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข        

เป็น ตัวอย่างการคิดแบบระบบฐานสิบ  
"คนหลวงใช้เงินหลวง"  

นางวันดี ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป็น เจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอ านาจลงนามในใบถานเงินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่รายอื่น นาง วันดีได้ถอนเงินออกบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย น าไปใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว 
จ านวน 300,000 บาท ต่อมาได้ น าเงินจ านวนดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการ
เบิกจ่ายเงินโดยไม่มีเอกสาร หลักฐาน ประกอบการจ่ายจ านวน 200,00 บาท นางวันดีให้การรับสภาพ
ว่าตนได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการเบิก จ่ายเงินเท็จขึ้นมาใหม่เพ่ือให้มีจ านวนเงินคงเหลืออยู่
จริงตรงตามรายงานงบเดือนส่งให้ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เพ่ือประกอบการจัดท าบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ลงโทษ ไล่ออกจากราชการ  

"โกงพระและโกงหลวง"  
นางสาวกรรมสนอง ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 มีหน้าที่รับ – จ่ายเงินสด

ประจ าวัน และ จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ป่วย และออใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิต่างๆ ของ
โรงพยาบาล นางสาวกรรมสนอง ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้มารับบริการตามเอกสารเวชระเบียน
และตามใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ) จ านวน 4 ครั้ ง รวมเป็นเงิน 8,400 บาท แต่ เขียนส าเนา
ใบเสร็จรับเงินมีจ านวนเงินน้อยกว่าต้นฉบับประโยชน์ส่วนตัวรวม จ านวน 4,000 บาท และได้น าเงิน
ส่วนต่างไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวรวมจ านวน 4,000 บาท เหตุที่ตรวจสอบพบ การทุจริตดังกล่าว 
เพราะว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งได้น าใบเสร็จขอรับเงินค่าเลนส์ตาเทียมมาติดต่อเพ่ือจะขอเงินคืน จ านวน 
4,000 บาท เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนเลนส์ตา เมื่อตรวจสอบก็พบว่าส าเนาคู่ฉบับของใบเสร็จรับเงินฉบับ 
ดังกล่าว ระบุจ านวนเพียง 2,000 บาท และเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเทียบกับรายการค่า
รักษาพยาบาลตาม เอกสารเวชระเบียนคนไข้ในกับส าเนาใบเสร็จรับเงินแล้วพบว่าจ านวนเงินไม่ตรงกัน
อีก 3 ฉบับ พฤติกรรมของนางสาวกรรมสนองดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อ
หน้าที่ ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบทางราชการ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระท า
การอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ 11 ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรค
สอง และมาตรา 98 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 จังหวัดได้
มีค าสั่งลงโทษไล่นางกรรมสนอง ออกจาก ราชการ  
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"ดูงานด้วย รับปริญญาด้วย"  

นางแดง เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ด้าน สาธารณสุข เป็นเวลา 7 วัน โดยคณะเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานสาธารณสุข จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ซึ่งได้เบิกจ่ายเงิน ราชการเป็นค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และอ่ืนๆ รวมประมาณสองแสนบาท
เศษ ในระหว่างการเดินทางไปราชการ เพ่ือศึกษาดูงานในครั้งนี้ ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงานนั้น
ล้วนเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก มหาวิทยาลัยดังกล่าวจริง ตามก าหนดการที่มหาวิทยาลัยได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนหน้าที่จะมีการจัดท า โครงการศึกษาดูงานดังกล่าว ส่วนวันที่ไม่ได้มีการซ้อม
และรับปริญญา ก็ปรากฏว่าคณะเจ้าหน้าที่ทั้งหมดได้ไป ศึกษาดูงานจริง รวม 5 แห่ง โดยศึกษาดูงานใน
จังหวัด ก. (ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ) จ านวน 4 แห่ง คือ ที่ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 1 แห่ง ที่
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง และไปที่จังหวัด ข. ซึ่งอยู่ติดกับ
จังหวัด ก. ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง ทั้งนี้ในการไปศึกษาดูงานแต่ละ
แห่งได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานและทีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต าบล ค. ปรากฏว่าได้มี
การลงนามไว้ในสมุดเยี่ยมด้วย ต่อมาภายหลังได้มีการคืนเงินที่เบิกจ่าย ให้กับทางราชการครบถ้วนแล้ว 
พฤติการณ์ของนางแดงดังกล่าว เป็นการกระท าวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยต าแหน่งหน้าที่ราชการ
ของ ตนหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อ่ืนตามมาตรา 83 (3) และมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพล เรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ 4 เป็นเวลา 3 เดือน  

"เก็บกลับบ้าน"  
นางเก็บ ต าแหน่งโภชนาการ 5 มีหน้าที่ดูแลอาหารผู้ป่วย ก าหนดเมนูอาหารสั่งซื้อตามเมนู

รายวัน และ ถือกุญแจต๊อกอาหาร นางเก็บ ได้ขึ้นเวรปฏิบัติงานติดต่อกัน 4 วัน เพียงคนเดียว โดยในวัน
สุดท้าย คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลาประมาณ 18.30 น. ยามของโรงพยาบาลได้พบเห็น
นางสาวหน่อย ลูกจ้างชั่วคราว ลูกน้องของนางเก็บ ขนกล่องกระดาษภายในบรรจุโครงไก่ อกไก่ และขน
กระเป๋าหนังสีด าภายในบรรจุไข่ไก่ จ านวน 30 ฟอง และนมสด UHT จ านวน 12 กล่อง น าออกมา
จากโรงครัว ยามจึงได้ขอตรวจค้นและพบสิ่งของ ดังกล่าวและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐาน นางเก็บ อ้างว่า
ของทั้งหมดเป็นของส่วนตัวที่ซื้อมาจากร้านค้า ยามจึงยอม ให้นางเก็บน าของทั้งหมดออกไป หลังจากนั้น
นางเก็บได้ติดต่อร้านค้าที่ประมูลอาหารได้ในโรงพยาบาล ขอให้ร้าน ออกใบเสร็จรับเงินให้โดยระบบ
รายการ 3 รายการ คือ โครงไก่ 10 กิโลกรัม ไข่ไก่ 30 ฟอง นมพร่องมันเนย 1 โหล เจ้าของร้านได้ออก
ใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 น าไปให้ในตอนเช้า ต่อมาในตอนเย็นนางเก็บ ได้โทรศัพท์
ติดต่อเจ้าของร้านค้า ขอให้ออกใบเสร็จย้อนหลังเป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 แต่เจ้าของร้านได้ 
ปฏิเสธ นางเก็บอ้างว่า "ในตอนเช้าเวลาประมาณ 08.30 น. ตนได้ขับรถยนต์ของตนไปจอดที่ตลาด ได้
ซื้อโครงไก ่10 กิโลกรัม จากร้านค้า 3 ร้าน โดยน าโครงไก่ 3 กิโลกรัม 2 ถุง และ 4 กิโลกรัม 1 ถุง และ
ซื้อไข่ไก่ 30 ฟอง นม UHT โฟโมสต์ 1 โหล ได้น ามาใส่รถยนต์ของตน และขับรถยนต์กลับมาที่
โรงพยาบาลเวลาประมาณ  

09.30 น. จากนั้นได้น าโครงไก่เก็บไว้ในตู้เย็นของฝ่ายโภชนาการ ส่วนนมและไข่ไก่น าเก็บไว้ใน
ห้องท างาน โดยขนของขึ้น ไป 2 เที่ยว ในตอนเย็นเวลาประมาณ 18.00 น. ได้น าโครงไก่ทั้ง 3 ถุง ออก
จากตู้เย็น น ามาวางซ้อนกันลงในถุงด า และน าถุงด าใส่ลงในลังกระดาษน้ าส้ม อสร. ซึ่งเป็นลังเปล่าและ
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ใส่รถเข็น ส่วนไข่ไก่และนมอยู่ในกระเป๋าสะพาย สีด าอยู่แล้ว" จากการสอบสวนเห็นว่าการน าโครงไก่ 10  
กิโลกรัมไปเก็บไว้ในตู้เย็นของฝ่ายโภชนาการ ก็เป็นการสมควรเนื่องจากเกรงว่าโครงไก่มีกลิ่นเหม็นกว่า
จะน ากลับบ้าน ส าหรับไข่ไก่และนม UHT โฟโมสต์ เหตุใดจะต้อง น าไปไว้ในห้องท างานสามารถเก็บไว้ใน
รถยนต์ได้ซึ่งรถยนต์ก็จอดในโรงรถ ไม่ถูกแดด อันจะเหตุให้ไข่ไก่ และนม เสียง่าย ซึ่งเป็นเหตุผลไม่
เพียงพอ และนางเก็บ ได้น าใบเสร็จรับเงินลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 ของร้านค้า ดังกล่าวมาอ้างว่า
ตนได้ซื้อโครงไก่ ไข่ไก่ และนมจากร้านค้า หากนางเก็บซื้อของตลาด เหตุใดต้องไปขอ ใบเสร็จรับเงินจาก
ร้านค้า ซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง นอกจากนี้ นางเก็บได้ถือกุญแจสต๊อกอาหารเพียงผู้เดียวและไม่ มีการ
ตรวจสอบอาหารแห้งประจ าวัน อีกทั้งได้อยู่เวรวันหยุดราชการต่อเนื่องกัน 4 วัน แต่เพียงผู้เดียว ในการ 
ปฏิบัติงานมีช่องทางในการน าอาหารสดและอาหารแห่งออกนอกโรงพยาบาลได้ และนางเก็บจะน า
กระเป๋าสีด าใบ ใหญ่ถือมาท างานทุกวันมีโอกาสที่จะน าสิ่งของต่างๆ ของโรงพยาบาลน ากลับไปได้ และ
ยามรายงานว่าพบเห็นนาง เก็บมักขนกล่องกระดาษใส่ของพร้อมกระเป๋าสีด าใส่ของออกโรงครัว ในตอน
เย็นหลังเลิกงานประมาณ 18.00 น. บ่อยครั้ง และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุ ได้
มีรายการซื้อโครงไก่ อกไก่ และไข่ไก่ เช่นเดียวกัน แต่ส าหรับนม UHT โฟโมสต์ ได้มีการซื้อไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งเป็นยี่ห้อและขนาดเหมือนกัน ส่วนนางสาว หน่อยนั้น นางเก็บมักจะเรียกมาช่วยขนของ รวมทั้งในวัน
เกิดเหตุนางเก็บก็ได้ให้ช่วยเข็นรถซึ่งมีลังกระดาษบรรจุ โครงไก่ อกไก่ รวมทั้งช่วยเหลือกระเป๋าสีด า
ภายในบรรจุไข่ไก่ดังกล่าว จากการสอบสวนจึงน่าเชื่อว่าโครงไก่ อกไก่ ไข่ไก่ จ านวน 30 ฟอง และนมสด 
UHT จ านวน 12 กล่อง ที่นางเก็บ น าไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 นั้น เป็นของโรงพยาบาล       
ที่จัดซื้อไว้เพ่ือประกอบอาหารส าหรับผู้ป่ วยของโรงพยาบาล พฤติกรรมของนางเก็บดังกล่าวเป็น        
การกระท าผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยอ านาจหน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตน    
ตามมาตรา 82 วรรคสอง และฐานประพฤติชั่ว ตามมาตรา 98 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษลดขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น 

"ยักยอกยา"  
นายยา ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ได้ยักยอกยาแก้หวัดสูตรซูโดอีฟรีดรีนที่ตนด าเนินการสั่งซื้อ

จากบริษัท ยาของเอกชน รวมจ านวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจ านวน 50,000 เม็ด ได้มีการ
สั่งซื้อในนามของ โรงพยาบาลและน าเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจ านวน 150,000 
เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนามของ โรงพยาบาลแต่น ายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อในส่วนนี้นายยา
ได้ท าการปลอมลายมือชื่อของ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้น ายา
ดังกล่าวไปขายให้แก่บุคคลภายนอก พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ราชการโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  

 
 
 
 
 



ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ที่มา : ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 
 

 
 
 
 
MOPH code of Conduct ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข  

กระทรวงสาธารณสุขจะสามารถก้าวไปสู่ เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบ
สุขภาพ ยั่งยืนได้นั้น บุคลากรต้องมีค่านิยมเดียวกันเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนภารกิจส าคัญต่าง ๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย  

Mastery เป็นนายตัวเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้ท าในสิ่งที่ดี มีศักยภาพยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัยปฏิบัติ
ตาม กฎระเบียบ บนพ้ืนฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม  

Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/คิดค้นสิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ น ามา  
ใช้เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ  

People centred ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน โดยค านึงถึงประโยชน์       
ที่จะเกิดกับประชาชน โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได”้  

Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความคิดเห็น ยึดประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน 
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โมเดลส าหรับการตัดสินใจ  

ประเด็นการตัดสินใจ เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์  
กฎระเบียบ : มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือ ผลประโยชน์  
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด  
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด  
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง  
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพ่ืออะไร เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร  
 
• บทสรุป  
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ

หรือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ 
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ 
รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่ 
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และท าลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กรของท่านเอง 
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เอกสารประกอบ  

- คู่มือดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดท าดัชนีวัดความ
โปร่งใส  
หน่วยงานภาครัฐ, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,กรุงเทพฯ ,๒๕๕๕.  

- ณัฐวัฒน์ อริย์ธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๕,  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 

- ณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์ และคณะ, “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นการ 
ด าเนินการในเชิงธุรกิจ”, ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรุงเทพฯ
,๒๕๕๓. 

- พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว และคณะ, “องค์ความรู้ว่าด้วยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, 
ส านักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพน, 
๒๕๓๙. 

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


