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บทนํา 
  การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง  เพราะเปนการแสวงหา

ประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมายหรือจริยธรรม  ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซง

การใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ  จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่

สาธารณะ  ขาดความเปนอิสระ  ความเปนกลาง  และความเปนธรรม  จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ

ของสวนรวม  และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน

ท่ีสูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน  คุณภาพใหบริการ  ความเปนธรรมในสังคม  รวมถึงคุณคา

อ่ืนๆ  ตลอดจนโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม    

  ผลประโยชนทับซอน  หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม  Conflict  of  interest : COI)  เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิด             

ของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน  และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและ               

เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ   

  องคการบริหารสวนตําบลหวยบงไดตระหนักถึงความสําคัญของการปองกันมีผลประโยชนทับ

ซอนในการปฏิบัติราชการจึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวน

ตําบลหวยบง โดยนําแนวคิด ทฤษฎี และนโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนนิงานดังนี้ 
   

หลักธรรมาภิบาล  

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และบรรษัทภิบาล  ซึ่งเรารูจักกัน           

ในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้น ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม 

แตเปนการสะสมความรูท่ีเปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการ             

เพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชนและคล่ีคลายปญหา               

ขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน  

องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล  

 หลักธรรมาภิบาล มีองคประกอบที่สําคัญ  ๖ ประการดังน้ี 

๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและ  

เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอ

ภาคและเปนธรรม 

๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง

คานิยมที่ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก  ความซื่อสัตยสุจริต  ความเสียสละ  

ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 

๓. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง

ตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคการใหมี

ความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมี
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ระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน  

และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 

๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวม

เสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคญั ๆ ของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม

ไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ หรืออื่น ๆ และขจัดการ

ผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐ

และภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ  ผูบริหาร  พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่   

อยางดีย่ิง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองใน

หนาที่การงานท่ีตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที 

๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหาร

จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือ

ประชาชนโดย 

 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ

ภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและย่ังยืนภายใตกระแส

โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

 ความพอประมาณ  หมายถึง  ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน   โดยไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น เชน การผลติและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

          ความมีเหตุผล    หมายถึง  การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจยัที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยาง

รอบคอบ 

           การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว  หมายถึง  การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ 

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 
 

            เงื่อนไข การตดัสินใจและการดาํเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศยั ทั้งความรู

และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน 

             เงื่อนไขความรู   ประกอบดวย  ความรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ที่เก่ียวของ อยางรอบดานความ

รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา  ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น

ปฏิบัติ  

  เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม  มีความ

ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน  มีความเพียร  ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต 
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คานยิมหลัก  ๑๒  ประการ 

   การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)                  

เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ 

  ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

        ๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 

       ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

        ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม 

        ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

        ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย 

        ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย 

        ๘. มีระเบียบ วินยั เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

       ๙. มีสติรูตัว รูคดิ รูทํา 

       ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

       ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่าํ  

       ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชน 
 

 ประมวลจริยธรรมขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐาน

จริยธรรมอนัเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง   

       หมวด ๒ 

       มาตรฐานจริยธรรม  

               สวนที่ ๑ 

    มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

      สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

  ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง   มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

๑) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 

๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน  

    ทับซอน 

๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 



5 
 

๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศยั  และไมเลือกปฏิบัติ 

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคการ 

๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี  รวมกันพัฒนา 

     ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลสภาพแวดลอมใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ               

     ฉบับปจจุบัน  
  

มาตรฐานทางคณุธรรมจริยธรรม พนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยบง   และพนักงาน 

จางขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง      

อนุสนธิสัญญาทางคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนด 

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการ พนกังานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ซึ่งไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

โดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ดังนี้ 

1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี

ความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 

3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศยัไมตรี โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก 

4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 

5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

6. พึงมีจรรยาบรรณตอตนเอง 

7. พึงมีจรรยาบรรณตอหนวยงาน 

8. พึงมีจรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน 

9. พึงมีจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 

ประกาศเจตนารมณองคการบริหารสวนตําบลหวยบง เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง   เปนหนวยงานที่รับใชและใหบรกิารประชาชนอยางใกลชิด ซึ่ง

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยบง   ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของ

ประชาชนเปนหลัก  
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  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่

ทําใหเกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง  ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือ

ประชาชนอยางแทจริง  องคการบริหารสวนตําบลหวยบง  จึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความ

โปรงใส  เปนธรรม  และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น  โดยให

เจาหนาที่ทุกคนถือปฏิบัติ  ดังนี้ 

1. ไมยักยอก  เบียดบังเวลา  และทรัพยสินราชการ 

2. ไมเรยีก  ไมรับ  ไมเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชนมิชอบ 

3. ไมใชอํานาจหนาท่ีเพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง 

4. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส  เสมอภาค   

5. กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 

6. เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น 

7. รวมปกปอง  คุมครอง  ผูตอตานคอรรัปชั่น 

8. พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
 

  ในคูมือเลมนี้  จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใช

เพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน  โดยมีสาระสําคัญเปนเปน  ๓  บท  ไดแก 

1. บทที่ ๑  การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน   

2. บทที่ ๒  การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

3. บทที่ ๓  การให – รับของขวัญและประโยชนอ่ืนใด 

ความหมายผลประโยชนทับซอน 

  คําวา Conflict of Interests  มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา  เชน “ผลประโยชนทับซอน”  

“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ

หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึงความทับซอนระหวาง

ผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ  กลาวทั้งเปน

สถานการณที่เจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ

เพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูใน

รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ   

๗  ประการ  ดังนี้ 

  ๑. หาผลประโยชนใหตนเอง  คือ  การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง  เชน  ขาราชการใชอํานาจ

หนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรบัเหมาจากรัฐ  หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน  เปนตน 

  ๒. รับผลประโยชน  คือ  การรับสินบนหรือรับของขวัญ  เชน  เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับ

เงินจากผูมาเสียภาษี  หรือเปนเจาหนาท่ีจัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา  เปนตน 
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  ๓. ใชอิทธิพล  เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ีสงผลที่เปนคุณแก

ฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม 

  ๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพ่ือประโยชนสวนตน   เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร

ราชการทํางานสวนตัว  เปนตน 

  ๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ   เชน รูวาราชการจะตัดถนน  จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกลาว

ดักหนาไวกอน  เปนตน 

  ๖. รับงานนอก  ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานท่ีตนเองทํางานอยู  เชน                            

เปนนักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน  เปนตน 

  ๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง  คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม  โดย

ใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน  หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม  เชน  เอาความรูในนโยบายและแผน

ของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ  เปนตน 
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บทที่ ๑ 

การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 

 
การบรหิารจัดการผลประโยชนทับซอน 

ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาประเทศ 

ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ               

ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารพ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐาน

จริยธรรม หมวด ๒  มาตรฐานจริยธรรม  สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๕  ประมวล

จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม  หมวด ๒ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหวยบงพ.ศ. ๒๕๕๓  สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปน

คานิยมหลัก  ขอ ๕  และประมวลจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานทาง

จริยธรรมของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ขอ ๓ 

สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ

ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคือ 

๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทบัซอน 

๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 
 

การบริหารผลประโยชนทับซอน 

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้ 

• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิ บัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมี

ความสําคัญอันดับตน 

• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ

ภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม) 

• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะ

และใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการ

ประพฤติมิชอบในที่สุด 

• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาท่ีก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่

ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาท่ีแตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี 
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• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะน้ันจะ

บ่ันทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน 

• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง

ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น 

• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนา

วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 

• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคน

ก็จะพยายามปกปด 

• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้

เรียกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง 

• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก 

- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย 

- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 

- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมผีลประโยชนแอบแฝง 

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ 

• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆท่ีมีผลตอบุคคล/กลุม

ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของ

เจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรเูม่ือใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือ

เสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 

ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เก่ียวกับเงนิ (pecuniary) และที่ไมเก่ียวกับเงนิ 

(non-pecuniary) 

- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเก่ียวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทาน้ัน แตยังเกี่ยวกับการ

เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจากหนวยงาน

รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ําใจ

ไมตรีอ่ืนๆ 

- ผลประโยชนที่ไมเก่ียวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทาง

สังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักที่ชัง

และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้ 

•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให

ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐท้ัง

ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 



10 
 

•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ

ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตน

เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 

- ทํางานตามหนาท่ีอยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 

- ทํางานตามหนาท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 

- ระบุผลประโยชนทับซอนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่ 

ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่ 

- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาท่ีที่มีผลประโยชนทับซอน 

- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนท่ีอาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน 

- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาท่ีหรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน 

- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาท่ี 

- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหางานใหม 

•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)  องคกรสากลคือ Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน

และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้ 
 

ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ

สาธารณะเกิดขึ้น 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี 

แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอย

กวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี

จริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรบัประโยชนเชนนั้นจริง 

- ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มใีนปจจุบันอาจจะทับซอน

กับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต 

•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing 

interests) มี ๒ ประเภท 

- ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาที่มากกวาหน่ึง เชน เปนเจาหนาที่ใน

หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ

บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิด

กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาได

โดยเฉพาะอยางย่ิงในหนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คน

อ่ืนๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ 



11 
 

- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาท่ีมีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา

บทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่งน้ันทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาท

หนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติ

ตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบ

เดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา

จัดการกับหนาที่ทับซอนได 
 

หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพ่ือผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก

เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่

พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล

ปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศ

ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย 

• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย

กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการท่ีโปรงใส น่ันคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการ

ตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผย

ผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่  ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแก

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสยี 

• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ

ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ

จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบาย

และเจาหนาท่ีก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย 

• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ

ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาท่ีซึ่งตอง

อาศยัวิธีการดังนี้ 

- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ

ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน 

- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจใน

การเปดเผยและหารอืเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน 

- ปองกันไมใหขอมูลเก่ียวกับผลประโยชนทับซอนท่ีเจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทาง

ท่ีผิด 
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- ใหเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการพัฒนาและปรบัปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน

ทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้ 

- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม 

- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน 

- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 

- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ท่ีทําใหเจาหนาท่ีถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่

จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 

 

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน 

• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เก่ียวของสามารถ

นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ข้ันตอนสําหรับการพัฒนาและการ

ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน 

๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางท่ีมักเกิดขึ้นในองคกร 

๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 

๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาท่ีและผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ

ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 

๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง 

๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ

จัดการผลประโยชนทับซอน 

๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ 

 

• รายละเอียดแตละข้ันตอน 

๑) การระบุผลประโยชนทับซอน 

- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด

ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดข้ึนไดนั้นมีประเภทใดบาง 

- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริงและที่เห็น 

- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให

เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย 

- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ

สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอ่ืน (เอ็นจี

โอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสรมิความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอ่ืน 

- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตรา

เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงค
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มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงนิ/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การ

ตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 

- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของ

ประกอบดวย 

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม 

- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหาร

และเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑ

เก่ียวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร

และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ 

- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ

เปนไปได) 

- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพ่ือการจัดการ 

- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช 

๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง 

- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต

เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะ

เริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและ

ขอมูลท่ีจะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธีจัดการ

ผลประโยชนทับซอน 

- ข้ันตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน

ผลประโยชนทับซอนใดเกิดข้ึนบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจน

สําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับ

ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดข้ันตอนและกระจายอํานาจความสัมพันธ

กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน 

- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคญัในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะ

ชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป 

๔) ดําเนนิการเปนแบบอยาง 

- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูใน

ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให

เจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่

มักจะคํานึงถึงสิ่งท่ีผูบริหารใหความสนใจ 
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- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน

หรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือ

วิธีที่ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของ

ตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาที่ที่เก่ียวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 

๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย 

- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ

สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวราย

ไมแพกัน 

- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ

ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อ

ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลท่ีตามมา

หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม

ธุรกิจเพ่ือสื่อสารเก่ียวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย 

- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการ

ระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชน

ทับซอน รวมทบทวนและปรบัปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่

สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชน

ทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได 

๖) การบังคบัใชและทบทวนนโยบาย 

- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสมํ่าเสมอ โดยสอบถาม

ขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ เพ่ือใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึง

สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกท้ังยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู

จากองคกรอ่ืนๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงม่ันในการจัดการผลประโยชน 

ทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตอง

สื่อสารใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุน 

เพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติ                

มิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึด

มั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่

ภาครัฐ ที่กระทาํโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ

เจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับ
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ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ 

การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อ

ชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก

สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี

ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
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บทที่ ๒ 

การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

 
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่

ภาครัฐ ที่กระทาํโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ

เจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน 

หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและ

การแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือ

เปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปน

ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก

สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี

ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
การยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน

มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มีตอกลุมคนและ

สังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให

บุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการ

ปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจท่ีจะ

เปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการ

ปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได 

• ผูเปดเผยผลประโยชน : 

ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่

ภาครัฐ ที่กระทาํโดยมิใชเพ่ือผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ

เจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม

อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) 

ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับ

ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยท่ีเหมาะสมคือเม่ือเกิดการทําผิดท่ีรายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ
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การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อ

ชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก : 

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ

สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก

สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มี

ตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 

• การสงสาสนขององคกร : 

องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมท่ีผิดจริยธรรมและคดโกง

วา เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแก

เจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเก่ียวกับจริยธรรมที่มี

แนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด 

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : 

รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมท้ัง

นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่

ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานดวย 

การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการ

ตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ

อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มท่ี 

• องคกรควรจะทําอยางไร : 

วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทางอํานวย

ความสะดวก สนบัสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ 

วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ 

- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด 

- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม 

- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 

ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรม

ภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลท่ีเปดเผย ควรประกอบดวย 

- การประพฤตมิชิอบในหนาที่ของเจาหนาท่ี 

- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว) 

- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงนิของแผนดิน 
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- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ

สิ่งแวดลอม 

สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู

คุกคามหรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ

และประกาศใชอยางชัดเจน 

ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตอง

ทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการ

เปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปน

สัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชา

หรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร 

การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ

ตรวจสอบและสิ่งท่ีหนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง 

เจาหนาที่ของรฐัสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช. 

๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น 

๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ 

ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา 

๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ 

กระทบตอสิ่งแวดลอม 

การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ

สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการ

เปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย 

นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม : 

- เนื้อหาในการเปดเผย 

- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร 

- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย 

- เปดเผยตอใคร 

- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย 

- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง 

- กระบวนการตรวจสอบ 

- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุน 

มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาท่ีทุกคนเปดเผยขอสงสัยเก่ียวกับการคดโกงหรือ

การใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเก่ียวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือ
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เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงาน

ตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน 

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ 

หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครอง

อยางเชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให

คําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ

แกหัวหนาและผูบังคับบัญชา 

• เบ้ืองหลังความสําเร็จ 

ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองของ

องคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปรามการ

ประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผย

ผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ 

และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง 

 การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเร่ืองที่สําคัญมากหนวยงานจะตอง

พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิดความ

เชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

• ดัชนวีัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก 

- มีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน 

- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง 

- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนนุทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน 

สาธารณะ 

- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ 

และหัวหนาสายงาน 

•บทบาทสําคัญของการบริหาร 

ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public 

Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงาน

ของผูเปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เก่ียวของกับผลการตรวจสอบ และ

รับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการตอการรายงาน 

สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมาก

ในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่

เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ 
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ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปน

เหย่ือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ

เปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งท่ีเปดเผย

บางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผู

ตอตานเทาที่จะทําได 

บทบาทอ่ืนๆคือ 

- ลดความเครยีดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย 

- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งท่ีจะเกิดจากการเปดเผย 

- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ 

- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวา

ไดรับการสนับสนนุและปองกันพยานที่ดี 

- ปกปองขอมูลท่ีเก่ียวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน 

- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เก่ียวของ 

ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษา

แนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดข้ึน และ

ตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและ

ตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร 

ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรบัการปฏิบัติอยาง 

เปนความลับ เชื่อม่ันในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน

เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมใหการ

กระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตน

หรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ 

• การพัฒนาการตระหนกัรูและทักษะการสนบัสนุน 

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ

ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเม่ือขาราชการเปดเผยการ

กระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ 

หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ

รองเรียน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปอง

คุมครองพยาน 

• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) 

- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ

กระบวนการเพ่ือลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหาร

ท่ีไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 
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- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพ่ือลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษา

การเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดท่ีเหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย 

- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง

ธรรมชาติและขนาดขององคกร 

- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน 

- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง

เหมาะสมกับผูบรหิาร ผูบังคบับัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ ๓ 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 
 

การให - การรับของขวัญและผลประโยชน 

หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ 

ของขวัญและผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ 

และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรฐั พ.ศ.๒๕๔๓ 

• เจตนารมณ 

เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่

ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวน

บุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

และการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอ

ความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย 

•อะไรคอืของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่ใชในความหมายนี้ 

ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการ

หรืออ่ืนๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและ

ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ 

ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได 

ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการ

ตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลด

ราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน 

ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึง

สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวย

ความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืนๆ 

รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัติ 

• เราจะจัดการอยางไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ 

๑) เราควรรับหรือไม 
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๒) เราควรรายงานการรับหรือไม 

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

๑. เราควรรับหรือไม 

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการ

รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางย่ิงที่จะรับ 

๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่

สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการ

รับสินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงนินั้นสิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ 

- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม 

- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต 

ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน 

งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต

ตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน 

๒) การรบักอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ 

รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน 

ท่ีไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ 

ประพฤติโดยมิชอบ 

 

 

 

 
 

 

 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ 

และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง 

โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง

เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตอง

กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน 

ของสังคมไทยโดยรวม” 

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมคีาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ  

เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให                                 

และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน 
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ดังน้ัน องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ

ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ

ไววางใจท่ีประชาสังคมมีตอภาครฐั และทาํใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคม

ตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่

จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ 

และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มอีาชีพรับขาราชการ  

๒.เราตองรายงานหรือไม 

การรายงานการรบัของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้ 

๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญ

หรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่

จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ 

หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ

เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ

ตองมีการลงทะเบียนรบัอยางเปนทางการ 

๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ

ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับ

องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให

แนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา 

หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและ

มิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่

จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ 

หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให

องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา

๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑ

การรับทรพัยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑) 
 

  แนวพิจารณาในการปฏิบัติ 

ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูป

เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไม

วาจะมีคาราคาเทาใด 

ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตอง

รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได 
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ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน

หนวยงานและลงทะเบียนไว 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ

เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของ

รัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน

ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให

ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารง

ตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงาน

ใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ 

ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน

กลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสมัพันธกันหลายๆครั้ง เม่ือรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท 

ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ 

ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตาง

กลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางนั้น 

ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ท่ีไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน

องคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด

อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับ

ของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง

ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)  
 

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม 

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสิน

วาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม 

๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 
 

๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตอืน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน 

นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล 

ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาท่ีภาครัฐน้ันๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง 
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มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตดัสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ 

ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย 

 

• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง 

การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ

ภาครัฐและตอขาราชการ 
 

กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ 

๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวา

ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงน้ัน บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญและ

หรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง

และหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม 

๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น 

การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิด

ความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึก

ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชน

โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนท่ีไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด 

ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการ

รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคณุคาการบริการ 

นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่

ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความ

รับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน 

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ

ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวาเปน

ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้ 

“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปน

การทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง” 

“คนอื่นๆก็ทาํเชนน้ี ทําไมฉันจะทําบางไมได” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัล

ผลประโยชนพิเศษบาง” 

“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคน

แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา” 

“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวา

ฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม” 
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“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ” 

ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการ               

ถูกดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทาํที่มิชอบ 
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เอกสารอานประกอบ 
 

 

คูมือดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครัฐ  ประจําป พ.ศ.๒๕๕๔, คณะอนุกรรมการจัดทําดัชนีวัดความโปรงใส   

หนวยงานภาครัฐ, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ,กรุงเทพฯ,๒๕๕๕. 
 

ณฐัวัฒน  อริยธัชโภคิน, สรุปรายงานผลการประเมินดัชนีวัดความโปรงใสหนวยงานภาครฐั ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕, 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ, ๒๕๕๖. 
 

ณฐันันทน  อัศวเลิศศักดิ์  และคณะ, “การปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรภาครัฐท่ีมุงเนนการ 

ดําเนินการในเชิงธุรกิจ”, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, กรุงเทพฯ

,๒๕๕๓. 
 

พรศักดิ์  ผองแผว  และคณะ, “องคความรูวาดวยการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการไทย”, สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๙. 

 

............................................................................................. 
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