
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง 
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

(conflict of Interest) 
---------------------------------- 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและ
รับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ  
มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น อันเป็นปัญหาของสังคมไทย  
ที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน ทั้งในเชิงขนานและความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคำสั่งที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ  
เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานและการ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  
 
 
  

(นายบัญชา เสือเหลือง) 
นายกองค์การบริหารตำบลเขาแดง 
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คำนำ 
 

  เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดำรงตำแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจใน ตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐจน
ทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลางและ
ความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ประโยชน์หลักขององค์กร 
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่าง ๆ คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ด้วย  

  ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น องค์การบริหารตำบล 
เขาแดง จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสำคัญ
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับทราบและนำมายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืน
มาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงานและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็น
ที่ยอมรับของสังคม อันจะนำพาหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด อบต. 
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บทที่ 1 ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน  
 “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่
ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดำรงตำแหน่ง 
ทางการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทำให้บรรดานักวิชาการและผู้คนใน
สังคมไทยต่างได้ให้ ค้าจ้ากัดความ หรือความหมายของค้าว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป 
ดังนี้  
 สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org)อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้
นโยบาย หรือ ผู้อ้านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้ ง
รวมถึงเรื ่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดความล้าบากในการทำหน้าที่อย่าง
ยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทำให้เกิดภาพที่
ทำให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทำที่เป็นกลางลดลง  
 ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของค้าว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับ
ซ้อน กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอำนาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทำงานเพ่ือ
ส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม 
(Civil Society)  
 ผาสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของ 
ผลประโยชน์ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกันคือตำแหน่งสาธารณะและตำแหน่งใน 
บริษัทเอกชน ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อำนาจและตำแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะ
จะได้รับสัมปทาน ธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตำแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการให้สัมปทาน
ธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะ
ประมูลมีพรรคพวกเป็น นักการเมือง หรือบริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะ
ประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทาง การเมืองจะส่งผลให้บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากำไรเกินควรได้การ
คอร์รัปชั ่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้  กลายเป็นแหล่งหารายได้จากการคอร์ร ัปชั ่น ที ่สำคัญของ
นักการเมืองและข้าราชการที่เก่ียวข้อง  
 Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้านจริยธรรม แห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู้อำนวยการCentre for Applied Ethics ได้ให้คา่นิยามของคำ้ว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์
ที่บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่า



กระทบ ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๓ 
ประการ คือ  

2 
 

 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ
ทีท่ำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกัน  
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที ่มีรายได้ที ่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้ นก็ต่อเมื ่อผลประโยชน์นี ้ไปแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
 องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือ 
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้ เพราะอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี
ตำแหน่งหรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  
 องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื ่อผลประโยชน์ที ่ขัดแย้งนั ้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้
วิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว  
 จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ  
2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่  
 1. การรับผลประโยชน์ต ่าง ๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
รับเงินบริจาค สร้างสำนักงานานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ 
ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้าง แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  
 2. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ทำให้
หน่วยงาน ทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ
ตนเองในการจัดสร้าง สำนักงานาน  
 3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ตนเอง 
เคยมอีำนาจควบคุม กำกับ ดูแล  
 4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ดำเนิน ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจาก หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  
 5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ  
ที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทำโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและ 
ขายให้กับรัฐในราคาที่สูงข้ึน 
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 6. การใช้ทรัพย์ส ินของหน่วยงานเพื ่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using.your employer’s 
property for private advantage) เช่น.การน้าเครื่องใช้สำนักงานานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน.การน้ารถยนต์ใน
ราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว  

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น  
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ
สาธารณะ เพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง 
 จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมจะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่  
เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงาน
ของบุคคล สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ทุกรูปแบบแผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

    

    

    

  

  

  

  

  

การรับประโยชน์ต่าง ๆ 
(Accepting benefits) 

การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

การทำงานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง 
สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

(Post-employment) 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อ ประโยชน์
ของธุรกิจส่วนตัว (Using your 

employer’s property for private 
advantage) 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/ เงิน
บริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปทำงาน  
ในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภท 

เดียวกัน 

ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ 
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ 
ประโยชน์ของตนเอง 
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บทที่ 2 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

 (1) การกำหนดค ุณสมบ ัติ ท ี ่ พ ึ งประสงค ์หร ื อค ุณสมบ ัต ิ ต ้ องห ้ าม ( Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่ ผู้นำ
ประเทศมักกำหนด ได้แก่ การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำ และต้องไม่เป็น 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น  

 (2) การเปิดเผยข้อมูลเกี ่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สินและธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะชนทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจำนวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น 
และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดำรงตำแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช้
เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อย
การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณะชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้ง่ายขึ้น  

 (3) การกำหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code.of.conduct) เป็นการสร้างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งที่
ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทำงาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทำลาย 
ความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นและสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะ
มีต่อระบบราชการ  

 (4) ข้อกำหนดเกี่ยวกับกาทำงานหลังพ้นตำแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เป็นข้อกำหนดที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ นำข้อมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากตำแหน่ง 
ดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งสำคัญใน
หน่วยงานราชการมาแล้ว  

 นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว จำเป็นต้องมีกลไกสำหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบ ที่กำหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกำกับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้
กฎระเบียบ ดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอเพราะ ในกรณีที่มีการละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ ้นก็ต้องท้าหน้าที ่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะ
ดำเนินการตามมาตรการ ที่เก่ียวข้องต่อไป 

การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside 
information) 

นำทรัพย์สินของหน่วยงาน 
ไปใช้ในงานส่วนตัว 
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 การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good.Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ 
ต่อสาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึง
การที่สาธารณะชนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็น
ธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่า กฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องใช้บังคับกับ
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ลำเอียง ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จนก่อให้เกิดความสับสนและ
ประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่า ผู้บริหารระดับสูง
จะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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 ควบคู่ไปกับการสร้างระบบการบริหารจัดการที ่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้
ทันสมัย ชัดเจน ครอบคลุมและสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรมได้ทัน ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระไม่ถูก
แทรกแซงจากการเมืองและเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กำหนดหลักเกณฑ์ด้าน
จริยธรรมคุณธรรม (Codesofethics) รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการ
ชี้นำพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กำหนดบทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการ
ยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม ของกลุ่มวิชาชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคม
ให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจใน การรับสมาชิก มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและมีจิตสำนกึท่ี
เสียสละในการท้างานเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการ
เคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ การดำเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้อย่างแท้จริง 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ประการแรก การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า
อะไรคือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว โดย
จะต้องนิยามและกำหนดมาตรฐานการกระท้าต่าง ๆ ให้ชัดเจนซึ่งวิธีการกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม 
คุณธรรมดังกล่าวนี้ สามารถกระทำได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคม
และส่งเสริมให้สมาคมวิชาชีพต่าง ๆ มีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติ 
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรม  มีความ
ชัดเจน สมาชิกของแต่ละกลุ่มวิชาชีพสามารถนกไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม 
 ความชัดเจนเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสำหรับกำกับ  ความ
ประพฤติของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี ่ยวชาญด้านต่าง  ๆ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะ
หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้น 
ควรจะมีความประพฤติอย่างไร อะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ 
ทับซ้อน เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึง
ปฏิบัติ 
  ประการที่สอง การถ่ายทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรมสู่สมาชิกของสังคม  โดย
ผ่านสื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  
การจัดอบรมให้แก่สมาชิกของสมาคมวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การอภิปรายถกเถียง  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลูกฝัง  
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อันจะทำให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของ
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนรู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทำการ
อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทำผิดเพราะไม่ทราบ ที่สำคัญไม่น้อยไป



กว่ากันก็คือ การกำหนดบทลงโทษสำหรับผู ้ที ่มีความผิดเกี ่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง  
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 ประการที่สาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of 
civil society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสำนึกต่อส่วนรวม อันจะนำไปสู่การรวมตัว
กันจัดตั้งองค์กรแบบสมัครใจอย่างอิสระ สำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมสื่อสารมวลชนที่
เป็นอิสระในการดำเนินงานทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ต่างมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมี
จิตสำนึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอำนาจต่อรองสูง  
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอำนาจและตรวจสอบการดำเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง
ให้น้อยลงได ้ 

 ประการที่สี่ การปรับปรุงกฎหมายรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้
บทบัญญัติทางกฎหมายให้มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความ
ครอบคลุม การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั ่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย 
ปรับปรุงแนวทาง และกระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษใน
กฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 ประการที่ห้า การปฏิรูปองค์กรอิสระที่ท้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และศาล
ยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการท้างาน มีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 
และมีคุณธรรมในการทำงาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กรรมการ
ที่เป็นอิสระไม่ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากำกับการทำงานที่ชัดเจน มีเป้าหมายใน
การทำงานที่สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน 
  ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ 
 ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ  
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดมาตรฐาน
จริยธรรม หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ ประมวล
จริยธรรมของ ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓  ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม หมวด ๒ 
ประมวลจริยธรรม ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเขาแดง พ.ศ. ๒๕๕๙ สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรม
อันเปนคานิยมหลัก ขอ ๕ และประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของขาราชการ หมวด ๒ มาตรฐาน จริยธรรม สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ขอ ๓ สําหรับ
ในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชเพื่อการ 
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคือ  
  ๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน  
  ๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ  
  ๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน 
การบริหารผลประโยชนทับซอน หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้  
 • ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ
อันดับตน  
 • ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค 
ภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)  
 • ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ 
ใหความส าคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการ
ประพฤต ิมิชอบในที่สุด  
 • ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้งที่ผลประโยชน
สวนตน จะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่ม ี
 • หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอน ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน 
 • ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น  



 • หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรมองค
กรที่ง เสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน 
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 • หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ 
พยายามปกปด   

• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี 
การใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง  
 • การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก  
  - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  - สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย  
  - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล  
  - ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง 
 นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ  
 • ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไม  
  วาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงาน
หรือธุรกิจของ เจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงค
จะใหคนเหลานี้ไดหรือเสีย ประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ  
  ผลประโยชนสวนตนมี ๒ ประเภทคือที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไมเกี่ยวกับเงิน (non-
pecuniary)  
  - ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับ
การเพ่ิมพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก หน
วยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่
แสดงน้ํา ใจไมตรีอ่ืนๆ  
  - ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม
ทางสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชังและม ีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้  
 • หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ 
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่น
และระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอ่ืนๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร 
 • ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจจัย 
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาที่
ภาครัฐ สามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย 
 - ทํางานตามหนาที่อยางเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ  
 - ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม  
 - ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ  
 - ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที ่ตองจํากัดขอบเขตที่
ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที ่



 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหนาที่ท่ีมีผลประโยชนทับซอน  
 - หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน  
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 - หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน  
 - ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที ่ 
 - ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหางานใหม่  
 • ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชน สวนตนและผล
ประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้ 
 ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ  
 - ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดข้ึน  
 - ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี 
แตจริง ๆ อาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม
นอยกวา  
 การจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตน
อย่างมจีริยธรรม  เทานั้นแตตองทําใหคนอ่ืนๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง  
 - ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ 
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  
 • หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests) มี 2 
ประเภท  
 - ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปน คณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั ้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักม ีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา 
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่
คนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวง ปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ  
 - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนา้ที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่
ใหแกอีก  
 หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติต่อ
คนบาง กลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือการ ตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามา
จัดการกับหนาที่ทับซอนได 
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 หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน  
 • ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่ตอง 
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด  
ไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละ 
บุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ 
เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย  
 • สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ 
แสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมีวิธีการตาง ๆ เชน 
จดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน การเปดเผยผล
ประโยชน์สวนตนหรือความสัมพันธที ่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั ้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่น
แกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย  
 • สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการผลประ
โยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกร การ
จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย  
 • สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ
ในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดข้ึน และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตองอาศัย
วิธีการดังนี้  
 - ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน  
 - สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน 
 - ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพ่ือมิใหมีผูนําไปใชในทางท่ีผิด 
 - ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซ้อน เพ่ือใหรสูึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้  
 - มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม  
 - กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน  
 - กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก  
 - วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตองทํา
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
 แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน  



 • กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน  
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 ๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร  
 ๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา  
 ๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอน ใหทั่วถึงในองคกร  
 ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  
 ๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการผลประโยชนทับซอน  
 ๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ  
 • รายละเอียดแตละข้ันตอน  
 ๑) การระบุผลประโยชนทับซอน  
 - ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทำงานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง  
 - เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพ่ือปองกันไมใหเกิดผล 
ประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น  
 - การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี ่ยงไดครอบคลุมและทําให 
เจาหน้าที่รสูึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย  
 - ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/ 
ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอ
สหภาพ การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอ่ืน/กลุมอ่ืน 
 - ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพ่ือ
ควบคุม คุณภาพมาตรฐานของการทำงานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงค
มากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน 
การ ตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ 
 - การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เก่ียวของ 
 ประกอบดวย  
 ๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม  
 - องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจ้าหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑ
เกี่ยวกับการ  
 จัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร
และยัง ตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ  
 - รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบ
เป็นไปได้)  



- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพ่ือการจัดการ  
 - ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช  
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๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดบัสูง  

 - เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจ้าหน้าที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหวามรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย
และ ขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี
จัดการ ผลประโยชนทับซอน  
 - ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทับซอนใด เกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตาม นโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับ
การระบุและจัดการ ผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การรวมทํางานกับ
ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยน บุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจายอํานาจความ
สัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการ เมือง เปนตน 
 -นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใส 
จะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป  
 ๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง  
 - การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหน่ง
ระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่
เปิดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะ
คํานึงถึงสิ่งที ่ผูบริหารใหความสนใจ 
 - ผูบริหารตอง (๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอน หรือ
ไม (๒) ชั่งน้ำหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือ
วิธีที ่ดีที ่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓) พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ 
ลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน 
 ๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย  
 - ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับ ผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไม
แพกัน  
 - การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี ่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกอน และพัฒนาวิธีปองกันไมวาเปนเรื่องขอมูลภายในหรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพ่ือ
ผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมา
หากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพ่ือ  



 สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย  
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 - นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมในการระบุ
จุดเสี่ยง และรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน รวม ทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหได
นโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกัน
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและ
ตรวจสอบได  
 ๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย  
 - ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ำเสมอ โดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึง
สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจ
เรียนรูจากองคกรอ่ืนๆ  
 การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการผลประโยชนทับ
ซ้อนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต อง
สื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อชวยพัฒนา ทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับ
การประพฤติมิชอบและการบริหารที่ บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม 
(integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ ถูกตอง 
 • ผูเปดเผยผลประโยชน : 
 ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐที่
กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจา
หน้าที่โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที ่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับ วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก 
(core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่ง
ความพรอมรับผิดใหแก่สาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทำผิดที่รายแรงหรือเปนปญหา
ความเสี่ยงสาธารณะ การรายงาน การกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทาง
เลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายใน และกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ  
 • ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :  
 การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับ
เจ้าหน้าที ่ 
 ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อ 
สวนรวม และกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ 
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 การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ  
 • ผูเปดเผยผลประโยชน :  
 ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ  
ที่กระทํา โดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของ
เจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณ ทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน  
 หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistleblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการ 
แสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทำผิดที่รายแรงหรือ
เปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชน
เป็นทางเลือกที่ดีที ่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาด
ประสิทธิภาพ  
 • ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :  
 การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับ 
เจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอ 
ส่วนรวมและกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ การยึดมั่นในสิ่งถูกตอง
และเปนธรรม ความ เที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน  
 มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มี 
ตอกลุมคน และสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพ่ือนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญ
อีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปน 
ความลับไดรับการปกปอง แต่ในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกัน 
ขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะ เปนเรื่องพื้นฐานงาย ๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผย
การกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที ่รายงานใหเกิดความเชื่อม่ันและไววางใจได 
 • ผูเปดเผยผลประโยชน :  
 ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ ที่
กระทํา โดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจ
าหนาที่ โดยแทนที่ จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณ ทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก 
(core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่ง
ความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่ เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทำผิดที่รายแรงหรือเปนปญหา



ความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองคกร หรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือก
ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายใน ใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ 
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 • ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :  
 การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ 
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับ
เจ้าหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอ 
สวนรวมและกับความภักดีตอเพ่ือนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ  
 • การสงสาสนขององคกร :  
 องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา 
เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแก่ 
เจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
แนวโนมจะ ทําใหเกิดการกระทําผิด  
 • กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :  
 รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององคกรในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที ่เป นมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่
ยอมรับใหปฏิบัติ และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย 
การเปดเผยการกระทําผิด เพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่ 
เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิด ภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ 
 อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที ่ 
 • องคกรควรจะทําอยางไร :  
 วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทางอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอ่ืน ๆ ที่จะไดรับผลกระทบ  
 วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ  
 - สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด  
 - เพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม  
 - เพ่ือใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี  
 ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง
เปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตาง ๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
(เชนกลุม งานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก 
การรายงานหรือ เปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย  
 - การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที ่ 
 - การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)  
 - การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน 
 - การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอสิ่งแวด 
ลอม สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม หรือ



การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจน 
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 ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจำเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทำ
อย่างไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการ
เปิดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยาง 
เปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับ
บัญชาหรือผูไดรับ มอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร  
 การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง  
 เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ  
 ๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.  
 ๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอ่ืน 
 ๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือผูรับจา
งจากรัฐ เปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา  
 ๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน  
 การเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือ
การเปดเผยเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย  
 นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :  
 - เนื้อหาในการเปดเผย - การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร  
 - ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย - เปดเผยตอใคร  
 - เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย  
 - กลไกในการสนับสนุนและปกปอง - กระบวนการตรวจสอบ  
 - บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ  
 • การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน  
 มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการให
บริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชาหรือ 
เจาหน้าที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานท ี่หรือ
รายงานตอองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 • การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ  
 หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง
เชื่อมั่นได และขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้คํา
แนะนําตอผูบริหาร ใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคมุครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษ
แกหัวหนาและ ผูบังคับบัญชา  



 • เบื้องหลังความสำเร็จ ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทำผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกตองขององคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสำคัญกับการปอง
กันปราบปรามการ ประพฤติมิ ชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการ 
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เสริมสรางการเปดเผย ผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผย
การกระทําผิดของเจาหนาที ่และผลักดันการ 
 เปดเผยอยางแข็งแกรง  
 การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงานจะตอง 
พิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิด 
ความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน  
 • ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก  
 - มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน  
 - มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคมุครอง  
 - ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  
 - การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน สาธารณะ  
 - มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ และหัวหนา
สายงาน  
 •บทบาทสําคัญของการบริหาร  
 ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information 
Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกรและใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย 
 ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และ
รับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการตอ การรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนํา 
เปนเรื่องสําคัญมากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของ 
ขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตาง ๆ ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผู้
เปิดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ 
 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ
เปดเผยใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่
เปิดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบ
และปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได้บทบาทอ่ืน ๆ คือ 
 - ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย  
 - ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย  
 - พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ  
 - ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวาได
รับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี  



 - ปกปองขอมูลที่เก่ียวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน  
 - ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เก่ียวของ 
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 ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา
ลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบ  
ขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรมเปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมา
ไมวาจะยากเพียงไร ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง  
เปนความลับ เชื่อมั่นใน กระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตอง 
เปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไม
ใหการกระทําใด ๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบหรือทําใหผูอ่ืนรับรูไดวาทําเพ่ือประโยชน
สวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการ ตรวจสอบ  
 • การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน  
 จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก 
ตอการเปิดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการ กระทํา
ผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือ 
เมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอ 
รองเรียน การรายงาน  
 การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน  
 • เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)  
 - หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผู เปดเผยขอมูลมีนโยบายและ 
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ 
บริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต  
 - จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปดเผย พฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย 
 - โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติและ
ขนาด ขององคกร  
 - นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน  
 - มีหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางหมาะสม
กับผูบริหาร ผู้บังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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 การให - การรับของขวัญและผลประโยชน  
 หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  
 ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื ่องหลักเกณฑการ
รับทรัพยสินหรือ ประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓  
 • เจตนารมณ  
 เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา 
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล 
หากขาราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและ
การกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื ่อถือไววางใจของประชาชนกระทบ 
ตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกร ภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  
 •อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่ใชในความหมายนี้  
 -ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรืออ่ืน ๆ 
ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโย
ชนจากการ จางงานในราชการปกติ  
 -ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได  
 -ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิงการตอน
รับใหที่พัก การเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลด
ราคาสินคาหรือบริการ และเงินเปนตน  
 -ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึงสิ่งใดๆ
หรือ บริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที ่จะซื ้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติด วย
ความชอบสวนตนการ เขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคน
อ่ืนๆ รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ ผลประโยชน
อ่ืน ใดในทางปฏิบัติ  
 • เราจะจัดการอยางไร  
 การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและ หรือผลประโยชนคือ  



 ๑) เราควรรับหรือไม 
 ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม  
 ๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม  
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 ๑. เราควรรับหรือไม  
 ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือ 
เปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ  
 ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยน กลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับ
สินบน  
 -การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ  
 - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม  
 - ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทำงานในอนาคต  
 - ถาทานทำงานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน งาน 
ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต
างๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน  
 ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิด
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับกลาย 
เปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 
 
 
 
 
 
 การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริต คอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง 
โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงค
รัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ  
 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา 
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของสังคมไทย
โดยรวม” ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่
ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองได
รับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะ 

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไม
ควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และ 

อาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน 



ตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ 
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ 
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 ๒.เราตองรายงานหรือไม  
 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้  
 ๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทําใบอนุญาต หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ  
 หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐ สามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆตองมี
การลงทะเบียนรับ อยางเปนทางการ  
 ๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทำงานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ 
ความ เชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร 
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา หนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการหาม รับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ  
 หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ
รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท  
 ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑ
การรับ ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (ภาคผนวก ๑)  
 แนวพิจารณาในการปฏิบัติ  
 -ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคา
ราคาเทาใด  
 -ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงาน
และ อาจเก็บเปนของตนเองได 
 -ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงาน
และ ลงทะเบียนไว  
 -ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และเจาหนาที่มี
ความ จําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคน
นั้นๆรับ ทรัพยสินดังกลาวหรือไม  -ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท 
ใหสงมอบเปนทรัพยสินของ องคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจ



พิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยาย
หนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนที่เพ่ือนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ 
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 - ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
ของขวัญหรือ ผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ  
 -ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพ่ือ
เปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือผล
ประโยชนแต ละอยางนั้น   
 -ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติใน
การใหบริการ ของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับ
ของขวัญและหรือ ผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ  
 -เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไม
รับไม วาจะอยูในสถานการณใดๆ)  
 ๑. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม  
 ๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท  
 ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา 
ขาราชการ หรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม  
 ๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการ
พิจารณา ตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  
 ๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร 
 การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติตาม
ประมวล จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน 
นอกจากนั้นหาก การรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถ
พิสูจนไดวาขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรม
ก่อใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการ
รับโทษทางอาญาดวย  
 • การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง  
 การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี
อิทธิพลตอ การตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทำลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและตอขาราชการกุญแจแหงความเสี่ยง ๑ ประการที่สําคัญคือ  
 ๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ
เปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ืนใหคิดวาของขวัญ และหรือ



ผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง 
และหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม  
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 ๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดข้ึน 
  -การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ 
คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึก 
ชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูร ับบริการ หรือผู รับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที ่เปนผูใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวา
มาตรฐานที่กําหนดในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา
การรับจางตางๆไมตองทําใน ระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติ เป็น
วัฒนธรรมการทำงานขององคกร ขาราชการและหรือเจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการ ปฏิบัติหนาที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน  
 -การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและผล 
ประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ถือไดวาเปน 
ความผิดแตผูรับ มักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี ้ 
 “ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ำใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลาย สัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”  
 “คนอ่ืนๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”  
 “ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน
พิเศษบาง” 
 “เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคนแรก
เสมอท่ี ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”  
 “มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉัน
จะให คําแนะนําก็ตาม”  
 “ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใด ๆ” ทานตอง
ระลึก อยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการถูกดําเนินการทางวินัย หาก
การกระทําของ ทานเปนการกระทําท่ีมิชอบ 
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บทที่ ๓ แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕61 มาตรา ๑26  
 ๑. แนวทางการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) 4 ประการ ประกอบด้วย  
 ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ ต่อสาธารณะ (Accountability)  
 ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่สาธารณะชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได ้ 
 ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความ
มั่นใจ (predictability).ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ลำเอียง 
ไม่เลือกปฏิบัติและไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จนก่อให้เกิดความสับสน  
 ประการสุดท้าย คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public.Participation) หมายความว่า
ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร กล่าวคือ ในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้น
จะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควบคู่ไปกับการสร้างระบบ
การบริหารจัดการที่ด ี 
 2. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ กรอบหรือแนวทางการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงนำมาเป็นหลักใน
การปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good 
Governance) ซ่ึงประกอบด้วย คุณธรรม ๑0 ประการ ประกอบด้วย  
 2.1.หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง การให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ 
ภายในระยะเวลาที่กำหนดและสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  



 2.2.หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์  
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพื่อให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน  
มีกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุง 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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  2.3 หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency) หมายถึง การบริหารราชการตามแนวทางการ
กำกับ ดูแลที่ดีที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน โดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่
เหมาะสมให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  
 2.4 หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้านชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การอบรม และอ่ืน ๆ 
  2.5 หลักมุ ่งเน้นฉันทำตามมติ (Consensus Oriented) หมายถึง การหาข้อตกลงทั ่วไป
ภายในกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สำคัญ โดยฉันไม่จำเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 
  2.6 หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่
สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 
 2.7 หลักความโปร่งใส/เปิดเผย (Transparency) หมายถึง กระบวนการเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี 
โดยประชาชนสามารถรู้ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้  
 2.8 หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) หมายถึง การถ่ายโอนอำนาจ การตัดสินใจ 
ทรพัยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 
และการดำเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการ และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานที่ดีของส่วนราชการ  
 2.9 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ท้าความเข้าใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที ่สำคัญที ่เกี ่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วม
กระบวนการพัฒนาในฐานะ หุ้นส่วนการพัฒนา  
 2.10 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใช้อำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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บทที่ 4 กฎหมายแนวทางมาตรการป้องกัน พฤติกรรมการร้องเรียนและแนวทางการลงโทษ  
 1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2561 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้  
 “เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือ 
เงินเดือนประจำผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วย
ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาซิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าพนักงานตามกฎหมาย  ว่าด้วย
ลักษณะปกครองท้องที ่ หรือเจ้าพนักงานอื ่นตามที่กฎหมายบัญญัติและให้หมายความรวมถึงกรรมการ  
อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล บรรดาซึ่ง
มีกฎหมายกำหนดให้ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ให้อำนาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่ง
ในองค์กร อิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
 “เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งด้านนิติบัญญัติ บริหาร 
ปกครองหรือตุลาการของรัฐต่างประเทศ และบุคคลใด ๆ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้แก่รัฐต่างประเทศ รวมทั้งการ
ปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าโดยการแต่งตั้งหรือเลือกตั้ง มีตำแหน่ง
ประจำหรือชั่วคราว และได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนอ่ืนหรือไม่ก็ตาม  
 “เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์การระหว่าง
ประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายจากองค์การระหว่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่ในนามขององค์การระหว่างประเทศนั้น  
 “ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า (๑) นายกรัฐมนตรี (๒) รัฐมนตรี (๓) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ข้าราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง (๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
รัฐสภา  



 “ผู ้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ” หมายความว่า ผู ้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติยกเว้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้หมายความรวมถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินด้วย 
ยกเว้นกรณีตาม มาตรา ๑๑ (๑)  
 “ผู ้ช่วยผู ้บริหารท้องถิ ่น” หมายความว่า ผู ้ทำหน้าที ่ช่วยเหลือผู ้บริหารท้องถิ ่น และให้
หมายความรวมถึงผู้ท้าหน้าที่ช่วยเหลือสภาท้องถิ่นหรือสมาซิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 
ทั้งนี้ ตามที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
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 “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
ทบวง กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งมิใช่ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับข้าราชการ 
พลเรือน และปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพสำหรับข้าราชการทหาร 
และผู ้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ และให้หมายความรวมถึงผู ้ว ่าราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร 
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แต่ไม่รวมถึง
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่
กฎหมายกำหนด หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ฯลฯ 
 หมวด ๖ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 มาตรา ๑๒๖ นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ห้ามมิให้ 
กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด
ดำเนินกิจการ ดังต่อไปนี้  
 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท้ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดำเนินคด ี 
 (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ้ากัดหรือ บริษัทมหาชน
จ้ากัด ไม่เกินจ้านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  
 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดคัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่รับ 
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจ ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม ในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทจ้ากัดหรือ
บริษัทมหาชน จำกัดไม่เกินจ้านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  
 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ  
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น  



 ให้นำความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหนึ่งด้วยโดยให้ 
ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้น 
ดำเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่ง  
 คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส
ด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  
 เจ้าพนักงานของรัฐที ่มีลักษณะตาม (๒) หรือ (๓) ต้องดำเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง  
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 มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและ 
ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดดำเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปี
นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง  
 มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ 
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดย
อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
หลักเกณฑ์ และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน 
หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพ้น จากการ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๒๙ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการกระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ฯลฯ  

หมวด ๑๑ 
บทกำหนดโทษ 

  มาตรา ๑๖๗ ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตาม
มาตรา ๒๘ (๓) กรรมการตามมาตรา ๔๒ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๕๘ ผู้ใดจงใจไม่ยื ่นบัญชี
รายการทรัพย์สิน และหนี้สินและเอกสารประกอบต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานวุฒิสภาแล้วแต่กรณี 
ภายในเวลาที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้กำหนด หรือจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือ
หนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามี
เจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ้าท้ังปรับมาตรา 
  ๑๖๘ เจ้าพนักงานของรัฐผู้โดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๖ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ  
 กรณีความผิดตามมาตรา ๑๒๖ วรรคสอง ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐนั้นรู้ เห็นยินยอม
ด้วยเจ้าพนักงานของรัฐนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๖๙ เจ้าพนักงานของรัฐผู้โดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๘ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  



 มาตรา ๑๗๐ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๗ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๗๑ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจ
ทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงสองหมืน่บาทหรือท้ังจำทั้งปรับ 
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 มาตรา ๑๗๒ เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือ
หน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 มาตรา ๑๗๓ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ  
ระหว่างประเทศผู้ใด เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษ 
จำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
  มาตรา ๑๗๔ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ  
องค์การระหว่างประเทศ กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งโดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด ซึ่งตนได้เรียกรับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแตห่้าปี
ถึงยี่สิบปี หรือจ้าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท  
 มาตรา ๑๗๕ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าพนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่
ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการหรือไม่
กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาทหรือท้ังจำทั้งปรับ  
 มาตรา ๑๗๖ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าพนักงานของรัฐ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำ
การหรือประวิงการกระท้าอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 ในกรณีที่ผู ้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและ
กระทำไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือ
ป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดนั้น  
 นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกินสองเท่า
ของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงนิติบุคคลที่ตั้ งขึ้นตาม
กฎหมายไทยและนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจในประเทศไทย  



 บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึงผู้แทนของนิติบุคคล 
ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทในเครือหรือบุคคลใดซึ่งกระทำการเพ่ือหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีหน้าที่และ
อำนาจในการนั้นหรือไม่ก็ตาม   
 มาตรา ๑๗๗ ผู้ใดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือ
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการสอบสวนหรือไต่สวน ฟ้องร้องหรือ 
ดำเนินคดีเพื่อมิให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าเป็นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 
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 (๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้เสียหายหรือพยานเพื่อจูงใจให้
ผู้นั้นไม่ไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พนักงาน 
สอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพ่ือให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความ หรือเพ่ือให้ข้อเท็จจริง หรือเบิกความ 
อันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดำเนินคดแีก่ผู้กระทำความผิด  
 (๒) ใช้กำลังบังคับขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หลอกลวง หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่นเพื่อมิ
ให้ผู้เสียหายหรือพยานไปพบเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือไม่ไปศาลเพื่อให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความหรือเพื่อให้ผู้นั้นให้
ข้อเท็จจริง หรือเบิกความอันเป็นเท็จ หรือไม่ให้ข้อเท็จจริงหรือเบิกความในการดำเนินคดี แก่ผู้กระทำความผิด 
 (๓) ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ เอาไปเสีย แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปกบิด 
หรือซ่อนเร้นเอกสารหรือพยานหลักฐานใด ๆ หรือปลอม ทำ หรือใช้เอกสาร หรือพยานหลักฐานใด ๆ อันเป็น
เท็จในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด 
 (๔) ใช้กำลังบังคับ ขู่เข็ญ ข่มขู่ ข่มขืนใจ หรือกระทำการอันมิชอบประการอื่นต่อเจ้าพนักงาน  
ผู้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการ 
พนักงาน อัยการหรือพนักงานสอบสวน เพ่ือจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำ อันมิชอบ
ด้วยหน้าที ่ 
 ถ้าเจ้าพนักงานของรัฐ เป็นผู้กระทำการตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่
กำหนดไว้  
 มาตรา ๑๗๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการไต่สวนหรือ 
หัวหน้าพนักงานไต่สวนตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) หรือ (๔) หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษจำคุก 
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา ๑๗๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๑๑๒ โดยไม่มีเหตุ อันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและ
ปรับรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท จนกว่าจะปฏิบัติตามคำสั่ง  
 มาตรา ๑๘๐ ผู ้ใดเปิดเผยข้อความ ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลที ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามมาตรา ๓๖ 
 หากการเปิดเผยตามวรรคหนึ่งเป็นการเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาหรือชื่อและที่อยู่ของ 



ผู้ชี้ช่อง แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยทะเบียนที่จัดทำขึ้น ตามมาตรา ๖๐ วรรคสี่  
ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท  
 มาตรา ๑๘๑ ผู้ใดยักย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหาย หรือทำให้ 
ไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินที่หัวหน้าพนักงานไต่สวน คณะกรรมการไต่สวน หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยึดหรือ
อายัดไว้หรือสั่งให้ส่งหรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
 มาตรา ๑๘๒ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ เลขาธิการ  
คณะกรรมการไต่สวน หัวหน้าพนักงานไต่สวน พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที ่ในการปฏิบัติ   
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือตามที่กฎหมายอื่นกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  
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 ถ้าการขัดขวางการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะ
ใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๘๓ กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
มอบหมายผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรา ๑๘๐ หรือกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ
ตำแหน่ง หน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษท่ีกฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น และในกรณีที่
บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความเที่ยงธรรมให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
 มาตรา ๑๘๔ ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ฟูองเท็จหรือเบิกความอันเป็นเท็จต่อ
ศาล ทั้งนี้ เพ่ือจะแกล้งบุคคลใดให้ถูกไต่สวน ให้ได้รับโทษหรือรับโทษหนักขึ้น ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินเจ็ดปี
หรือปรับ ไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
 
๒. แนวทางป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ มีดังนี้  
 ๑. ให้ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการนี้  โดย
เคร่งครัด  
 ๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน  
 ๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด  ๆ 
ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน  
 ๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์ทั้งที่เป็น 
ตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ ง เลื่อนระดับตำแหน่งหรือความดีความชอบ
พิเศษ 
 5. ห้ามเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินใด ๆ ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน  
 6. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทำการของราชการปฏิบัติงานอ่ืนที่มิใช่งานราชการ  
 7. ห้ามเจ้าหน้าที ่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพื ่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง 
ครอบครัว หรือคนรู้จัก  
 8. ห้ามเจ้าหน้าที ่กระทำการใดๆ อันเป็นการเบียดบังผลประโยชน์ที ่เป็นตัวเงิน หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา  



 9. ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล มิให้เกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 10. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 
  
3.การแจ้งเบาะแส  
 กรณีพบเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง มีพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การ
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือมีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแข้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์  
ส่วนรวมสามารถดำเนินการแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้ 
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 1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทำความผิด ร้องเรียนต่อหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด  
 2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ที่อยู่ 
: เลขที่ 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2528 48000-4849 เว็ปไซต์ : https:// www.nacc.go.th  
 3. สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่: เลขที่ 69/11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก หมู่ที ่ 2 
ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0 – 5672 - 5515 เว็ปไซต์ : 
https:// www.nacc.go.th/phetchabu  
 4. ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ  
10200 โทรศัพท์ : 0-2221-1133 ม.ท. 50452. ทรศัพท์สายด่วน : 1567. เว็ปไซต์ : https:// 
www.damrongdhama.moi.go.th  
 5. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 0 – 5672 – 9784 
 6. ศาลปกครอง ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที ่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กร ุ ง เทพฯ  10210 โทรศ ัพท ์  :  0 2141 1111 โทรศ ัพท ์สายด ่วน :  1355 เว็ปไซต ์  :  https:// 
www.admincourt.go.th  
 7. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 0 2271 8000 เว็ปไซต์ : https:// www.oag.go.th  
 8. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ที่อยู่ : 47/101 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง 
นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ : 0 2547 1711 เว็ปไซต์ : https:// www.fact.or.th 
  
๔. มาตรการลงโทษตามอำนาจหน้าที่  
 ๑. ในกรณีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ฝ่าฝืนประกาศนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรแก่กรณี  
 ๒. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการนี้ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่นั้นมีส่วนร่วมรู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวด้วย 
และให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปดำเนินการทางวินัยแก่ผู้บังคับบัญชานั้นด้วย 

http://www.nacc.go.th/
http://www.nacc.go.th/phetchabu
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
http://www.admincourt.go.th/
http://www.fact.or.th/


 ๓. ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระทำนั้นอาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในวงราชการ มีมูลความผิดทางอาญา หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น ให้ผู้บังคับบัญชารายงาน 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปตามลำดับ เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องนั้นพิจารณาดำเนินการต่อไป 
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