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ค าน า 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ส าหรับประเทศไทยรัฐบาลให้ความส าคัญและผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ โดยได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน รวมถึงประเด็นการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ             
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกระดับ 

  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. มุ่งเน้นการป้องกันการ
ทุจริตผ่านนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ที่มุ่งเน้นให้องค์กรมี
ระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ โดยเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีควา มพร้อม
โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้  ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์       
ทับซ้อน 

  ศ.ศ.ป. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน จะเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ 
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ความหมายและรูปแบบของการทุจริต 
ความหมายของการทุจริต (คอร์รัปชัน) 

การทุจริต หรือในภาษาอังกฤษ คอร์รัปชั่น (Corruption) มีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า 
Corruption เป็นค าที่รู้จักกันดี แต่การให้ความหมายหรือนิยามขอบข่ายของค านี้มีหลากหลายแตกต่างกันไป 
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและพ้ืนฐานทางด้านสังคม ตลอดจนศีลธรรมทางการเมืองหรือเศรษฐศาสตร์ 
ความหมายของค าว่าการทุจริต หรือที่คนไทยชอบกล่าวร่วมกันว่า การทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption) มีการให้
ความหมายไว้มากมายหลายความหมายดังนี้ 

(1) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 
ให้ความหมายเช่นเดียวกันว่า “ประพฤติชั่วคดโกงซื่อตรง” 

(2) ประมวลกฎหมายอาญาให้ค านิยามไว้ในมาตรา 1(1) “โดยทุจริต” หมายความว่า เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 

(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ให้
ค านิยามไว้ในมาตรา 4 ดังนี้ “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใด ในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งเหนือหน้าที่
นั้นหรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืน ส่วนค าในภาษาอังกฤษที่มีความหมายตรงกับค าว่า “ทุจริต” คือค าว่า 
“คอร์รัปชั่น” ซึ่งเป็นค าท่ีมีความหมายกว้างมาก หมายถึง “การกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอัน
เป็นการกระท าที่ชั่วช้าและฉ้อโกงโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย รวมทั้งการกระท าที่ขัดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ และสิทธิของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังหมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประชาชน
ไว้วางใจกระท าต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการโดยการรับหรือยอมรับประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น” 

(4) พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ให้
ค านิยามไว้ในมาตรา 3 ว่า 

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
“ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือปฏิบัติ

หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่าต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรั บ
ตนเองหรือผู้อ่ืน หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ใน
การยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอื่น 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษาหรือการใช้เงินหรือ
ทรัพย์สินของแผ่นดิน 
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องค์กรระหว่างประเทศด้านความโปร่งใส ( Transparency International (TI)) ได้ให้
ความหมายของการทุจริตไว้ว่าเป็นการใช้อ านาจที่ได้รับการไว้วางใจในทางที่ผิด โดยแทนที่จะใช้อ านาจนี้เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวมกลับเอาอ านาจดังกล่าวมาใช้ในการแสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคล ซึ่งสถานการณ์นี้อาจเกิดได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งองค์กรด้านความโปร่งใสระบุถึงกรณีต่างๆ ของการทุจริตไว้ดังนี้ 

การทุจริตขนาดใหญ่ (Grand Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในการ
บิดเบือนนโยบายหรือใช้อ านาจในทางที่ไม่ควร เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของชาติ 

การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เป็นการกระท าของเจ้าหน้าที่ระดับกลางและล่าง
ต่อประชาชนทั่วไปโดยเป็นการใช้อ านาจโดยมิชอบเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 

การติดสินบน ( Bribery) เป็นการเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ต่างๆ ทั้งใน
รูปแบบของทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระท าท่ีผิดกฎหมายหรือศีลธรรม 

การยักยอก ( Embezzlement) เป็นการน าเอาทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เป็นของทางราชการ
หรือหน่วยงานมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับงาน 

การอุปถัมภ์ ( Patronage) เป็นการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการเล่นพรรคเล่นพวก เพ่ือ
เอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องได้เข้ามามีอ านาจหรือเข้ามาท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ได้ค านึงถึงความ
เหมาะสม รวมทั้งการเลือกท่ีรักมักที่ชัง (Nepotism) ที่เป็นการเอ้ือประโยชน์หรืออ านาจหน้าที่แก่พวกพ้องคน
ใกล้ชิด 

ผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of Interest) เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม ซึ่งเป็นการกระท าโดยใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประโยชน์ที่เชื่อได้ว่ าเป็นส่วนรวมแต่ตนเอง
หรือพวกพ้องก็ได้ประโยชน์ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการกระท านั้นด้วย 

เห็นได้ว่าการให้ความหมายของพฤติกรรมการทุจริตนั้นมีความหมายที่หลากหลาย ทั้งในแนว
กว้างและแนวแคบ ครอบคลุมพฤติกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดยภาพรวมของการทุจริต เป็นการใช้อ านาจที่
ไดร้ับมอบหมายมากระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เอ้ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องให้ได้รับการตอบ
แทนทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด การกระท าดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือ
ศีลธรรม เพ่ือประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งแก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งการละเว้นไม่กระท าเพ่ือเอ้ือประโยชน์
ให้กับตนเองหรือบุคคลอื่น 

นอกจากค าว่า ทุจริตคอร์รัปชัน แล้วเรายังคุ้นเคยกับค าว่า “ฉ้อราษฎร์บังหลวง” และใช้แทน
ค าว่าทุจริตคอร์รัปชั่น แต่นักวิชาการจ านวนหนึ่งเห็นว่าค านี้ มีความหมายที่แคบกว่าการทุจริตคอร์ รัปชั่น 
เนื่องจาก  ค าว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงนั้น สามารถแยกออกเป็น 2 พฤติกรรม คือ ฉ้อราษฎร์ หมายถึง การฉ้อโกง
สิ่งที่เคยเป็น หรือควรจะเป็นของราษฎรมาเป็นของส่วนตนหรือพวกพ้อง ส่วนบังหลวงนั้นหมายถึงการเบียดบัง
เอาสิ่งที่เป็นของหลวงหรือของรัฐมาเป็นของตนเอง ซึ่งความหมายนี้ค่อนข้างแคบและจ ากัดกว่าค าว่า ทุจริต 

นอกจากนี้ยังมีค าว่า การทุจริตเชิงนโยบาย ซึ่งหมายความว่า การแสวงหาประโยชน์   หรือ
การเอ้ือประโยชน์ หรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม อันเกิดจากการใช้อ านาจ
ทางบริหารของรัฐบาล หรือรัฐมนตรี ในการเสนอโครงการ หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการใดๆ อันเป็น
ผลประโยชน์ให้ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์จากการด าเนินการตามโครงการหรือกิจการนั้นๆ หรือท าให้รัฐ
เสียหาย 
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วิธีการ/รูปแบบของการทุจริต 
 รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชั่นหลักในสังคมไทยมีหลากหลาย จากการที่ ผาสุก พงษ์ไพจิตร* ได้
สังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ท าให้สามารถสร้างข้อสรุปได้ว่า การทุจริตมีรูปแบบในภาพรวม ดังนี้ 

1. การเรียกเก็บภาษีคอร์รัปชั่น มีชื่อเรียกหลายชื่อ ซึ่งรวมทั้งการเรียกสินบน ส่วย สินน้ าใจ ค่าน้ าร้อน
น้ าชา  และเงินใต้โต๊ะ เป็นต้น เพ่ือตอบแทนการคุ้มครองธุรกิจผิดกฎหมาย การกระท าผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ 
หรือผิดกฎเกณฑ์ที่ทางการก าหนดไว้ ซึ่งรวมทั้งการรับสินบนในกระบวนการหลีกเลี่ยงภาษี หรือโกงภาษี หาก
การให้เงินหรือของตอบแทนเกิดขึ้นโดยข้าราชการหรือนักการเมืองได้ร้องขอ เพราะได้กลายเป็นหลักปฏิบัติไป
แล้วบางทีเรียกว่า กินตามน้ า เช่น ทุกเดือนมีซองขาวใส่ไว้ลิ้นชักโต๊ะท างาน หรือ ทุกปีจะได้รับเชิญให้ไปดูงาน
พร้อมบริการเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในต่างประเทศโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.การดึงเงินงบประมาณแผ่นดินจากค่าคอมมิชชั่นโครงการมาเป็นของตน การรับสินบน การจัดซื้อจัด
จ้าง รวมทั้งการเสนอโครงการเพื่อให้ได้เงินคอร์รัปชั่น ทั้ง ๆ ที่โครงการดังกล่าวอาจไม่มีประโยชน์อย่างแท้จริง 

3. การจ่ายสินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งการผูกขาดธุรกิจ หรือผูกขาดการประมูลโครงการ  
4. การเล่นพรรคเล่นพวก การด ารงต าแหน่งหลายหน่วยงาน จนเกิดลักษณะที่เรียกว่าการทับซ้อนของ

ผลประโยชน์ หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” (Conflicts of Interests) เช่น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทเอกชน
ที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต 

5. การใช้อ านาจทางการเมือง (เช่น  จากการด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี) ด าเนินนโยบายที่เอ้ือประโยชน์
ให้กับบริษัทธุรกิจที่ตนเอง ครอบครัว หรือ พรรคพวกมีผลประโยชน์อยู่ เรียกว่า “คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” 

 
 

 
ส าหรับการทุจริตภาครัฐในสังคมไทย มีรูปแบบที่หลากหลาย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้สรุปรูปแบบของการทุจริตภาครัฐในสังคมไทยไว้ดังนี้ 
 1. การทุจริตเชิงนโยบาย เป็นรูปแบบใหม่ของการทุจริตที่แยบยลโดยอาศัยรูปแบบของกฎหมาย 
หรือมติของคณะกรรมการเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่า เป็น
การกระท าท่ีถูกต้องชอบธรรม 
 2. การทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นลักษณะการใช้อ านาจและหน้าที่ในความรับผิดชอบ
ของตนในฐานะของเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้แก่ตน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 3. การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง จะพบได้ทั้งในรูปแบบของการฮ้ัว ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
ก าหนดรายละเอียดหรือสเป็คของงาน ก าหนดเงื่อนไข ค านวณราคากลาง ออกประกาศประกวดราคา การรับ
และเปิดซอง การประกาศผล การอนุมัติ การท าสัญญา ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล้วนมีช่องโหว่ 
ให้มีการทุจริตกันได้อย่างง่าย ๆ  
 
 
 
 
* ผาสุก พงษ์ไพจิตร (2552) สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย: 
วิธีการ ตัวชี้ ผลกระทบ และข้อคิดเพ่ือการแก้ไข วารสารวิชาการ ป.ป.ช. ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, หนา้ 32-46 

รูปแบบของการทุจริตภาครัฐในสังคมไทย 
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 4. การทุจริตการให้สัมปทาน เป็นลักษณะการแสวงหาหรือเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบจากโครงการหรือ
กิจการของรัฐ ซึ่งรัฐอนุญาตหรือมอบให้เอกชนด าเนินการแทนให้ในลักษณะสัมปทานผูกขาดในกิจการใด
กิจการหนึ่ง 
 5. การทุจริตที่เกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่นระบบการควบคุมที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ หรือมีกระบวนการควบคุมที่ไม่เพียงพอ รวมถึงไม่มีการก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง อีกทั้งองค์กรมีการกระจายการปฏิบัติงานไปตามพ้ืนที่ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ท าให้การก ากับดูแล
ควบคุมการปฏิบัติงานไม่ทั่วถึงท าให้เปิดโอกาสในการกระท าผิดได้อย่างง่าย 
 6. การทุจริตโดยการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ มีลักษณะเป็นการพยายามด าเนินการให้ได้
บุคคลซึ่งมีสายสัมพันธ์กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ในอันที่จะเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งมอี านาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ เช่น คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ท าให้องค์กรเหล่านี้มีความอ่อนแอ ไม่สามารถตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. การมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการทุจริตที่บุคคลในฐานะข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้
ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องที่ส่งผลกระทบที่เสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

8 การทุจริตโดยการปกปิดการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง การปิดบังข้อมูลและให้การเท็จ 
9. การทุจริตโดยการใช้นโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัยการใช้ดุลยพินิจ 

ตีความอย่างมีอคติและล าเอียง เพ่ือประโยชน์หรือโทษแก่ผู้อื่น 
10. การทุจริตโดยการใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลง เอกสาร และการฉ้อฉล 
11. การทุจริตโดยไม่กระท าการตามหน้าที่ แต่ใช้ระบบพรรคพวกแทน เช่น การจัดฮ้ัวประมูล 
12. การทุจริตโดยการให้และการรับสินบน การขู่เข็ญบังคับ และการให้สิ่งล่อใจ การทุจริตโดยการ

ยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง เช่น เช็คของขวัญมูลค่าสูงกว่าที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนด 
 

 
 
ส าหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นนั้นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวว่าการทุจริตนั้น 

เกิดขึ้นจากการร่วมกันเป็นสังคมของมนุษย์และเกี่ยวเนื่องอยู่กับทฤษฎีหลัก 3 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีอุปถัมภ์ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ และทฤษฎีการทุจริต ฐานันท์ วรรณโกวิท* 

1. ทฤษฎีอุปถัมภ์ 
จากโครงสร้างของสังคมมีความสัมพันธ์ในลักษณะการพ่ึงพาอาศัยในความเท่าเทียมกัน โดยที่ต่างฝ่าย

ต่างมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนความสัมพันธ์ดังกล่าว มีองค์ประกอบของความเป็นมิตรรวมอยู่ด้วยแต่เป็น
มิตรภาพที่ขาดดุลยภาพ คือ อีกฝ่ายหนึ่งมีอ านาจเหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากเกินไป และเป็นระบบซึ่งมีการ
พ่ึงพาอาศัยและช่วยเหลือกัน ท าให้เกิดพวกพ้องในองค์กรท าให้ง่ายต่อการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และยากต่อการตรวจสอบ 
 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต 

 

* ฐานนันท์ วรรณโกวิท. (2554).ประสบการณ์จากการฝึกอบรม เส้นทางคอร์รัปชัน ณ มหาวิทยาลัย
ตูลูส 1 กาปิโตล สาธารณรัฐฝรั่งเศส. วารสารยุติธรรมปริทัศน์. ปีที่ 6. ฉบับที่ 6. หน้า 39-66 
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2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับล าดับชั้นความต้องการของมาสโลว์ เป็นการเน้นย้ าความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีความ

ต้องการไม่มีที่สิ้นสุด 
1) ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จสูงสุด หรือความต้องการประจักษ์ตน 
2) ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับ 
3) ความต้องการในสังคม ความรักและความเป็นเจ้าของ 
4) ความต้องการในความปลอดภัยและความม่ันคง 
5) ความต้องการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ 
 
3. ทฤษฎีการทุจริต 

ทฤษฎีนี้เกิดขึ้นเมื่อมีปัจจัย 3 ประการ คือ ความไม่ซื่อสัตย์ โอกาสที่เอ้ืออ านวย และสิ่งที่เร้า
หรือปัจจัยเร้า หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ก็ไม่สามารถเกิดเป็นทฤษฎีนี้ได้ 

3.1 ความไม่ซื่อสัตย์ เมื่อมนุษย์ยังมีความต้องการ ความโลภแม้ถูกสะกดด้วยจริยธรรม 
คุณธรรม และบทลงโทษทางกฎหมายก็ตามความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ มีส่วนผลักดันให้บุคคลตัดสินใจ
กระท าความผิดเพ่ือให้ตนเองอยู่รอด เมื่อมีโอกาสที่จะกระท าความผิดได้ง่ายแล้วทัศนะในการกระท า
ความผิดก็จะคิดว่าไม่เป็นสิ่งร้ายแรง ดังนั้น ความไม่ซื่อสัตย์จึงเป็นส่วนที่มีความส าคัญในการก่อให้
บุคคลทุจริต เพ่ือต้องการสิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน์ เช่น ทรัพย์สิน ชื่อเสียง เป็นต้น 

3.2  โอกาส ผู้กระท าความผิดพยายามที่จะหาโอกาสที่เอ้ืออ านวยต่อการทุจริต โอกาสที่เย้า
ยวนต่อการทุจริตย่อมกระตุ้นให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้นกว่าโอกาสที่ไม่เปิดช่อง นโยบายของฝ่าย
บริหารจัดการที่ไม่มีระบบเพียงพอ ง่ายต่อการรับคนไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาท างาน ดังนั้นการควบคุมด้วย
กลไกภายในจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการลดโอกาสของบุคคลในการกระท าความผิด 

3.3 การจูงใจ เป็นองค์ประกอบข้อสุดท้ายที่มีความส าคัญ เนื่องจากการท าความเข้าใจถึง
มูลเหตุจูงใจให้บุคคลตัดสินใจกระท าการทุจริตจะน าไปสู่การหามาตรการในการป้องกันการทุจริตด้วย
ประเภทของการจูงใจให้บุคคลกระท าการทุจริต สามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 

1) มีความทะเยอทะยานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
2) ปรารถนาจะยกระดับตนเองให้ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนในสังคม 
3) ปัญหาทางการเงิน 
4) การกระท าเพ่ืออยากเด่น 
5) ความต้องการที่จะแก้เผ็ดซึ่งอาจมาจากผู้บังคับบัญชา 
6) ท าเพ่ืออุดมคติของตนเอง 
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สาเหตุของการทุจริต สามารถจ าแนกได้เป็น 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มที่เกิดจากพฤติกรรมความ

โลภ กลุ่มที่เกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการท างานมีช่องว่าง กลุ่มท่ีเกิดจากการขาดจริยธรรม 
และกลุ่มที่เกิดจากแรงจูงใจและความคุ้มค่าในการเสี่ยง ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เกิดจากพฤติกรรมความโลภ 
พฤติกรรมความโลภเป็นสาเหตุมาจากพฤติกรรมส่วนบุคคล ที่มาจากความโลภ ความไม่

พอเพียง โดยเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐที่ขาดหลักยึดด้านคุณธรรม จนกลายเป็นคนที่
เห็นแก่ได้ มีความอยากและความไม่รู้จักพอ การขาดปทัสถาน (Norm) ของความเป็นบุคคลสาธารณะ 
(Public Persons) ที่ต้องยึดหลักความเป็นกลาง และความเป็นธรรมเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของ
นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐสมัยใหม่ 

กลุ่มที่ 2 เกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการท างานมีช่องว่าง 
การเกิดจากการมีโอกาสหรือการที่ระบบการท างานมีช่องว่างเป็นสาเหตุที่มาจากระบบการ

ท างานมีช่องว่างให้ทุจริต หรือการที่ขาดระบบการควบคุม ตรวจสอบที่ไม่รัดกุม โดยสรุปสาเหตุ ได้แก่ 
1) การขาดความรู้ ความเข้าใจผิด หรือถูกใช้ให้กระท า 
2) ความเคยชินของเจ้าหน้าที่ ที่คุ้นเคยกับการที่จะได้ “ค่าน้ าร้อนน้ าชา” 
3) การถูกบังคับให้รับตามบรรทัดฐานของกลุ่ม (ตามน้ า) 
4) การอาศัยช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย 
5) ไม่ปฏิบัติตามกฎและระเบียบ 
6) การทุจริตตามระบบ (Systemic) ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง 
7) เกิดจากการใช้อ านาจ บารมี อิทธิพล หรือต าแหน่งหน้าที่ราชการที่มีอ านาจในการวินิจฉัย 
8) โครงสร้างทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมืองที่อ่อนแอ 
9) โครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการผูกขาดของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ 
10) โครงสร้างทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็นแบบอุปถัมภ์ ค่านิยมยกย่องคนมี

ฐานะร่ ารวย 
11) โครงสร้างทางการเมืองที่ต้องอาศัยเงินเป็นก้อนใหญ่ การจ่ายเงินเพื่อซื้อเสียง ท างานทาง

การเมือง 
12) กระแสทุนทางการเมือง อาทิ โครงการเมกะโปรเจค ถือเป็นการคอร์รัปชันเชิงบูรณาการ

ที่ต้องใช้ทุนในการบริหารจัดการ จัดจ้างที่ปรึกษาวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีคนรอบรู้ใน
เรื่องเหล่านี้อยู่เพียงวงจ ากัด ท าให้การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปได้ง่าย 

13) ความไม่เข้มแข็งขององค์กรตรวจสอบปราบปรามของรัฐ 
14) เกิดจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนที่มีการแข่งขันแย่งจ่ายส่วยหรือสินบน เพ่ือให้

ได้รับอนุมัติให้น าเข้า หรือได้มาซึ่งใบอนุญาตต่อการได้รับสิทธิต่อโครงการต่างๆ 
15) กฎหมายขาดความสมบูรณ์ในการด าเนินงาน 
16) การบังคับใช้กฎหมายไทยยังไม่เคร่งครัด และมีช่องโหว่ท าให้ขาดความเชื่อมั่นต่อการเข้า

ร้องเรียนและฟ้องร้อง 

สาเหตุของการทุจริต 
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กลุ่มที่ 3 เกิดจากการขาดจริยธรรม 
การขาดจริยธรรมเป็นสาเหตุที่มาจากการขาดจริยธรรมส่วนบุคคล รวมถึงประมวลจริยธรรม

ขององค์กรไม่ได้มีการบังคับใช้ให้เกิดผลโดยสรุปสาเหตุได้จากการขาดคุณธรรม จริยธรรม และขาด
เจตจ านงที่แน่วแน่ของฝ่ายการเมืองในการแก้ไขปัญหา และภาคการเมืองขาดความมั่นคงและต่อเนื่อง 

กลุ่มที่ 4 เกิดจากแรงจูงใจและความคุ้มค่าในการเสี่ยง 
แรงจูงใจและความคุ้มค่าในการเสี่ยงเป็นสาเหตุที่เกิดจากแรงจูงใจให้ทุจริตและความคุ้มค่าใน

การเสี่ยงเพราะทุจริตแล้วได้รับผลประโยชน์มากเมื่อเทียบกับความเสี่ยง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
ปราบปรามหรือการลงโทษทางสังคมขาดประสิทธิภาพ โดยสรุปสาเหตุหลักๆ ได้ดังนี้ 

1) การขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ ภาคประชาชนรวมทั้งการท าลายระบบตรวจสอบอ านาจรัฐ 

2) ขาดการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
3) ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเบื่อหน่าย วางเฉย ไม่มีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมการใช้อ านาจ

หน้าที่ที่ไม่ถูกต้อง ท าให้ผู้ทุจริตมีแรงจูงใจและรู้เห็นว่าผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
นั้นคุ้มค่า จึงแสวงหาและพัฒนาแนวทางการทุจริตที่มีรูปแบบแปลกใหม่ 

4) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจขั้นพ้ืนฐานด้านกฎหมายและขั้นตอนการอ านวยความ
ยุติธรรม รวมถึงความล่าช้าในการให้บริการและขาดความโปร่งใสของกระบวนการท าให้ประชาชน
รู้สึกเบื่อหน่ายและขาดความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรม 

5) ประชาชนขาดแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม 
 

 
ในภาครัฐมีส่วนราชการจ านวนมาก ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีภารกิจที่หลากหลายและแตกต่าง

กัน รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดมากมาย โดยอ านาจหน้าที่นั้นจะมอบให้ข้าราชการ
ในส่วนราชการนั้นเป็นผู้มีอ านาจ บางครั้งอาจจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ ผูกขาดอ านาจซึ่งท า
ให้ ข้าราชการในส่วนราชการนั้นๆ เล็งเห็นลู่ทางที่สามารถเรียกรับเงินหรือสินบนต่างๆ ได้โดยง่าย 
ดังนั้น จึงควรมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการทุจริต อาจจะเป็นการปรับปรุงที่ตัวข้าราชการ 
ระบบการปฏิบัติงานหรือระบบการตรวจสอบการท างานในส่วนราชการที่มีความเสี่ยงและความ
จ าเป็นในอันดับแรกๆ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ออกมาอย่างชัดเจนเนื่องจากการป้องกันการทุจริตเป็นเรื่องที่
ยากในการด าเนินการและยากต่อการเปลี่ยนแปลงให้เห็นผลลัพธ์ออกมาอย่างชัดเจน 

เมื่อพิจารณาจากกรณีตัวอย่างที่ดีของต่างประเทศ ทั้งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) และประเทศสิงคโปร์ การป้องกันการทุจริตของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน) จะเน้นการปรับปรุงระบบงานภายในหน่วยงานของรัฐมากกว่าที่ตัวข้าราชการเนื่องจาก
เห็นว่าการขจัดโอกาสการที่ท าให้เกิดการทุจริตจะท าให้เกิดการป้องกันได้มากกว่า และประเทศ
สิงคโปร์ จะเน้นการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานรวมทั้งการจัดการที่ท าให้
เกิดความล่าช้าในการท างานของข้าราชการ ซึ่งทั้งสองประเทศจะเห็นได้ว่า การที่เปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจในการใช้ดุลยพินิจหรือการผูกขาดอ านาจให้น้อยนั้น น่าจะช่วยแก้ปัญหา
ดังกล่าวได ้

แนวทางการป้องกันการทุจริต 
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ในประเทศไทยภาครัฐได้มีการน าการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนงานให้มีความชัดเจน 
โปร่งใส ในหน่วยงานต่างๆ เช่นกัน มีการจัดท าโครงการน าร่อง โดยเลือกส่วนราชการขึ้นมาเป็น
ต้นแบบในการด าเนินการปรับปรุงวิธีการท างาน (Re-engineering) และการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขึ้นมาปรับใช้ โดยน าทุกกระบวนงานเข้าสู่ระบบที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งโครงการ                 
ดังกล่าวส่ง ผลให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงในแนวทางที่ดีขึ้น เนื่องจากประชาชนสามารถ
ทราบขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีการให้สินบนหรือสินน้ าใจ
แก่เจ้าหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมของประชาชน 

 
 

 
กระบวนการด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริตในแต่ละส่วนราชการสามารถแยกการ

ด าเนินการได้เป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างจิตส านึกโดยมุ่งพัฒนาให้ข้าราชการทุกระดับมีคุณธรรมจริยธรรม 
1) รณรงค์เผยแพร่ /ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักและรับรู้ ถึงพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี 

คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ 
2) ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม และกฎระเบียบวิธีปฏิบัติในเรื่ องต่างๆ ให้ 

สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และการควบคุมภายใน เพ่ือเป็นการป้องกัน
การทุจริตที่อาจเกิดข้ึนได ้

3) การจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุจริต โปร่งใส เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายในหลวง หรือด าเนิน
กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนหรือหน่วยงานต่างๆ 

4) ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าโครงการทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาล และคัดเลือกหน่วยงานเหล่านั้นเพ่ือเป็นตัวอย่าง และเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนๆ น าไป
ศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้
มีพฤติกรรมและการปฏิบัติงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ขั้นตอนที่ 2  ผนึกก าลังกับหน่วยงานอ่ืน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สื่อมวลชน และ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพ่ือเป็นแบบอย่างและเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ 
2) สร้างให้มีการสอดส่อง และระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 

ในหน่วยงาน 
3) มีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชนเพ่ือน าไปปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า 
ขั้นตอนที่ 3 ขับเคลื่อนในการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ยอมรับและพร้อมใจในการร่วม

คิดร่วมท า เพ่ือขับเคลื่อนคุณธรรม ให้เกิดข้ึนแก่หน่วยงานด้วยความภาคภูมิใจ 

กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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1) ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไปปฏิบัติให้เกิดผล โดยเฉพาะการให้ความส าคัญในการอ านวยความ
สะดวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

2) ส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการสร้างความโปร่งใส โดยการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบส านักงานปลัด
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ.2542 

3) ก าชับให้มีการเผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง และ
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 โดยเคร่งครัด 

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบและประเมินผล เป็นเครื่องมือเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตในส่วนราชการ 

1) จัดให้มีคณะท างานประเมินผลความคุ้มค่าในการด าเนินโครงการภาครัฐที่เบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของโครงการต่างๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน
สูงสุด 

2) ให้ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
อย่างทั่วถึง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

3) มีมาตรการเอาผิดกับผู้ที่กระท าการทุจริตอย่างเอาจริงเอาจัง 
ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการพัฒนากระบวนงานภายใน และพัฒนาระบบการบริหารงานของ

หน่วยงานที่เน้นความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพ่ือจ ากัด
ช่องทางสู่การทุจริตอาจปฏิรูปกระบวนงานให้เจ้าหน้าที่พบกับประชาชนให้น้อย เพ่ือลดการเจรจา
ต่อรองหรือการรับสินบน โดยอาจจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยท าให้ทุกกระบวนงานมี
หลักฐานขั้นตอนที่ชัดเจน ประกอบกับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตช่วยปรับปรุงข้อกฎหมาย
ที่ง่ายต่อการใช้และการเข้าใจ เพ่ือให้ประชาชนสามารถสอบทานได้ 

 
 

การทุจริตในภาคราชการปัจจัยส าคัญส่วนหนึ่งอาจเป็นเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์ อาจจะเกิด
จากความเคยชินที่พบเห็นการกระท านั้นที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรืออาจเกิดจากการมีทัศนคติ ค่านิยม  
ที่เน้นวัตถุมากกว่าการมีจริยธรรม ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์ สุจริตต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานราชการ จึงควรมีแนวทางในการ
ด าเนินการดังนี้ 

1. ระยะสั้น 
1) ผู้บริหารควรสอดส่องดูแลเรื่องการทุจริตในระบบราชการอย่างใกล้ชิด และต้องเป็น

ตัวอย่างที่ดี เช่น ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการ และต้องพยายามให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการทุจริตในหน่วยงานของตน ต้องรีบด าเนินการแก้ไข
ปัญหาโดยด่วน 

แนวทางการเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซ่ือสัตย์สุจริต 
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2) หน่วยงานราชการควรยกย่องเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดที่มีความประพฤติชอบ และมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยจัดให้มีคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ยกย่องผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3) หน่วยงานราชการประสานงานกับหน่วยงานภายในสังกัดให้จัดกิจกรรมประเภทอบรม
ศีลธรรม และจริยธรรม เป็นประจ าและต่อเนื่อง 

4) หน่วยงานราชการควรน ามาตรการในการปลูกฝังทัศนคติและอุดมการณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใน สังกัดให้มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยการรักษาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ระยะยาว 
1) ภาคราชการควรเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการ 

โดย ค านึงถึงว่าทัศนคติและค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอายุต่างกัน เพศต่างกัน ระดับการศึกษา
ต่างกัน ลักษณะงานที่ปฏิบัติที่ต่างกัน และอายุราชการที่ต่างกันนั้น ย่อมมีทัศนคติและค่านิยมในความ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกัน 

2) ควรส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์งานของคณะกรรมการป.ป.ช. รวมตลอดถึงการ
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสารมวลชน เช่น โทรทัศน์หนังสือพิมพ์ วิทยุ รัฐบาลต้องตระหนักถึงการพัฒนา
ทางด้านจริยธรรมคุณธรรมของประชาชนในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับเยาวชนให้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มิใช่มุ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว 

 
 

1. ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interest) - “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อ  
บุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือ ลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน”ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้าน
การงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใด
เจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้องผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภทคือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 
(non-pecuniary) 

    1.1 ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งใน
บริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน 
ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 

    1.2 ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษาสมาคมบางอย่าง ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูป
ล าเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชังมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภท
นี้ 

 
2. หน้าที่สาธารณะ (Public Duty) – หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ท างานให้ภาครัฐคือ การให้

ความส าคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
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ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมคนอ่ืนๆ ที่ท างานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา 
อาสาสมัคร 

3. ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์
ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคนการระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่
ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นๆ แก่สิ่งนี้ โดย 

- ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมี และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการให้

ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง 
- จ ากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
- หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 
- ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ ในต าแหน่ง เพ่ือไปหาต าแหน่ง

งานใหม ่
4.  ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น  -  Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
ประเภทและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 
• ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 3 ประเภท 
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน

และสาธารณะเกิดข้ึน 
2. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็น

ว่ามี แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจ
น ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงอย่างขาดประสิทธิภาพข้อนี้
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆ เห็นด้วย
ว่าได้ประโยชน์เช่นนั้น 

3. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน อาจจะ
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
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• หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of Duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing 
Interests) มี 2 ประเภท 

1. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาด หรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ 
ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคน
เท่านั้นที่สามารถท างานบางอย่างที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มี
เรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

2. เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งและการท าบทบาทหน้าที่ใน
หน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความ
ล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม 

ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่า มีหลักการจัดการ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็
สามารถน ามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้ 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

➢ การหาผลประโยชน์ให้ตนเอง  

➢ การรับผลประโยชน์จากการที่ด ารงต าแหน่งหน้าที่ 

➢ การใช้ทรัพย์สินของราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

➢ การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 

➢ การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

➢ การท างานหลังจากออกจากต าแหน่ง และเอ้ือประโยชน์ต่อบริษัท 

➢ การให้ของขวัญ ของก านัล เพ่ือหวังความก้าวหน้า 

➢ การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรมในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ 

➢ การซื้อขายต าแหน่งการจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน 
เพ่ือให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ต าแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 

➢ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ท าบัญชีให้กับบริษัทที่ต้อง
ถูกตรวจสอบ 

➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยต าแหน่งหน้าที่ของราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง 

➢ ข้าราชการครูที่สอนไม่เต็มที่ในเวลาราชการและต้องการให้นักเรียนไปเรียนพิเศษกับตน
นอกเวลาราชการ 
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➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพ่ีน้องไปซื้อ
ที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าวนั้น เพ่ือขายให้กับราชการในราคาท่ีสูงขึ้น 

➢ เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน (SPEC) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ าย
โทรคมนาคมแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 

➢ การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าโครงการตัดถนนสร้างสะพานลง
ในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน 

➢ การที่รัฐมนตรีอนุมติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือในบ้านเกิดของตนเอง 

➢ การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง 
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รูปแบบการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม           
 
 
 
                 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                   

 
                 

  
 

การรับประโยชน์ต่างๆ (Accepting Bene Fits) รับของขวัญ/เงิน สนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

การท าธุรกิจ (Self-Dealing) หรือคู่สัญญา (Contracts) มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด 

การท างานหลัจากออกจากต าแหน่งหน้าท่ีสารธารณะหรือ
หลังเกษียณ (Post-Employment) 

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปท างานใหม่ในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน 

การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) ตั้งบริษัทด าเนินธุรกิจที่ข่งขันหรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

การรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ขอตนเอง 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว (Using 
Employer Property for Private advzntage) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว 

การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์
ทางการเมือง(Pork-Barrelling) 

อนุมัติโครงการไปลงพื้นที่ตนเอง ใช้งานสาธารณะเพื่อหาเสียง 
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หลักการ 4 ประการส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การท าเพ่ือผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก 

เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องท างานในขอบเขต
หน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็น 
หรือ ทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ 
จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่
ต้องมีจริยธรรมด้วย 

2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใสนั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อม
รับผิด มีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตน หรือ ความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยอย่าง
ทั่วหน้าจะท าให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่อง
การสร้างระบบและนโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี 
เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ท าได้ และ
ผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้ 

- ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สบายใจ
ในการเปิดเผยและหารือเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ท างาน 

- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพ่ือมิให้น าไปใช้ในทาง
ที่ผิด 

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการ
พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก 
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง

ท าตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
วิธีการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทองค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอน ส าหรับพัฒนาและปฏิบัติ
ตามนโยบายที่ช่วยจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้น มีประเภทใดบ้าง 
- เป้าหมายส าคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริงและท่ีเห็น 
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และท าให้

เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่น หนี้) ธุรกิจส่วนตัว/

ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอ่ืน (เอ็นจี
โอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) งานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอ่ืน/กลุ่มอ่ืน 

- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชนการท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตรา
เพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างาน/อุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุป
สงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

 
2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือความตระหนักของผู้บริหารและ

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกองค์กร 
และยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด 
(แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้) รวมถึงมีการเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์
ต่างๆ ที่ใช้เพื่อจัดการและการติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 

 
 3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 

เพ่ือให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาท าสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศและมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างท างาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับ
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ซ้อน อะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือ จุดเสี่ยงตามที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความ
แตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยาย
พร้อมตัวอย่างชัดเจนส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ ได้แก่ 
การติดต่อ/ร่วมท างานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและ
กระจายอ านาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น 

 
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและใส่ใจของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ ยังเป็นส่วนส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม สร้างความตื่นตัวและเอาใจใส่ในการช่วย
แสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป 
 
  4.) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
  การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยตามความทุ่มเทของผู้ที่อยู่
ในต าแหน่งระดับบริหารซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความช่วยเหลือแก้ไข 
  ผู้บริหารต้องพิจารณาว่าคนที่มีข้อมูลเพียงพอจะเห็นว่าขณะที่หน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่มี มีการชั่งน้ าหนักประโยชน์องค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ
พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

5.) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นส าคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ 

สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็
เลวร้ายไม่แพ้กัน 

การท างานกับบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีการป้องกันไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าที่
เพ่ือผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้ทราบนโนบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมา หากไม่ปฏิบัติงานตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือด าเนินการตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐ จะ
อาศัยจริยธรรมธุรกิจเพ่ือสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่พร้อมรับผิด ที่ผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วย 

นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุ
จุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกลป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะ
ท าให้ได้นโยบายที่สอดคล้องกับความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ใน
การร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องท าการตัดสินใจทุกขั้นตอน
โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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 6.) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบถาม

ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ เพ่ือให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการท างาน 
รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้
ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอ่ืน ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการ และผลการทบทวนเปลี่ยนแปลงต้อง
สื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพ่ือความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนการท างานให้สอดคล้องโดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ 

 
 

 
 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติ

ของภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (Integrity) และการยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
 • ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ 

ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ที่กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ 
  หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่อง
ชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบคดโกงและทุจริต หรือประพฤติอาชญากรรม กลับวิพากษ์วิจารณ์
ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพหรือแม้แต่สูญเสียงาน 
  หลัก (Core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (Whist blowing) เป็นการใช้หลักแห่งความ
รับผิดชอบและการแสดงออกซ่ึงความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการท า
ผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระท าผิดในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อ
สาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารใช้การไม่ได้ หรือขาด
ประสิทธิภาพ  
  • ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก 

                   การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
การสืบเสาะ การคดโกงและกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิด เป็นเรื่องยาก
ส าหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธสัญญาที่
มีต่อส่วนรวม และกับความภักดี ต่อเพ่ือนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ การยึดมั่นในสิ่ง
ถูกต้องและเป็นธรรมความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมภายในที่ประมวลจริยธรรม  
(Code of Conduct) และในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนที่สังคม ให้ความส าคัญ
ว่า บุคคลจะทรยศต่อเพ่ือนไม่ได้ในยามจ าเป็น 
  ปัจจัยส าคัญอีกประการที่ท าให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิด คือ  ข้อมูลที่เปิดเผย/ผู้
เปิดเผย จะต้องเป็นข้อ มูลที่เป็นความลับได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมัก
ได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพ้ืนฐานง่ายๆ โดยหลักความจ าเป็น
ที่จะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส จ าเป็นต้องมีการเปิดเผยการกระท าผิด พร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานอย่าง
เชื่อมั่นได้ 
 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
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  ● การส่งสาสน์ขององค์กร 
             องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ

คดโกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด  ต้องมี
ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

 ● กฎ ระเบียบ และนโยบาย 
รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรม 

นโยบายขององค์กร รวมทั้งประมวลจริยธรรมขององค์กร ภายใต้หลักคุณธรรมภาครัฐในประมวลจริยธรรมจะ
ก าหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะน าที่ให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยและการรายงานกระท า
ผิดเพ่ือป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม มีกลไกการรายงานและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ อธิบายได้ว่ามีการ
ด าเนินการอย่างไรและองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานเต็มที่ 
  ● การปกป้องคุ้มครองพยาน 
  หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท าผิดจัดช่องทางอ านวยความ
สะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิดรวมทั้งคนอ่ืนๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบ 

วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยาน คือ 
  - สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 

- เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพ่ือให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี 
ปกติการรายงาน/เปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการ

บริหาร ซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อ านวยการ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (เช่นกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย 

- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)  
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริหารที่ไม่เหมาะสมท าให้สูญเสียเงินของ

แผ่นดิน 
- การกระท าที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะความปลอดภัย หรืออันตรายต่อ

สิ่งแวดล้อม 
การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองเช่น การเปิดเผยต่อ

สื่อมวลชน การเปิดเผยที่ก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของ
หน่วยงานหรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย  

  นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องปรับคลุม 
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร 
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 



 
 

20 
 

- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
● การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น 

            ประมวลจริยธรรมต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง  
การบริหารที่ไม่เป็นธรรม 

            การจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรมที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือ
รายงานองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. และผู้ตรวจการแผ่นดิน 

● การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ 
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และ

ข้อมูล บุคคลต้องเก็บเป็นความลับ หน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหาร
ให้ตระหนักในความส าคัญ สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและ
ผู้บังคับบัญชา 
  ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องของ
องค์กร องค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและรับผิดชอบและให้ความส าคัญกับการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบที่ชัดเจนจะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อการให้ความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิดของ
เจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนผลักดันการเปิดเผยอย่างจริงจัง รวมถึงมีการป้องกันสิทธิของบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยที่ส าคัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสูจน์ว่าได้ดูแลอย่างเหมาะสม การบริหารทั้งกระบวนการอย่าง
เท่าเทียมกัน จะท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
  การให้ การรับของขวัญและผลประโยชน์ 
  การประยุกต์ใช้ 
  นโยบายเกี่ยวกับการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เชื่อมโยงกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกาศ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
  เจตนารมณ์ 
  เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคลหากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
และการกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรม เที่ยงตรงที่องค์กรภาครัฐไทยได้ยึดถือในการบริหาร ราชการ และกระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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อะไรคือของขวัญและผลประโยชน์ 
•  ของขวัญและผลประโยชน์ หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้

และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานของราชการปกติ 
•  ของขวัญและผลประโยชน์ สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาเป็นเงินได ้
•  ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้  (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิง                     

การต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้  เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว                    
บัตรก านัล บัตรลดราคาสินค้าหรือการบริการ และเงิน 

•  ของขวัญและผลประโยชน์ที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ 
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถ คิดเป็นราคาตลาดที่จะซื้อ ขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อ่ืนๆ 
      เราจะจัดการอย่างไร 

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี 3 ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและผลประโยชน์ 

1. เราควรรับหรือไม่ 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ 

หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามประเพณีการท างาน อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการ
เหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
  1.1 ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้นพันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่าย
การรับสินบน 

• การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจใน

การปฏิบัติตนหรือไม่ 
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการท างาน

ในอนาคต 
• ถ้าท่านท างานที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น

พิเศษ เช่น การตรวจสอบภายใน และการตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบหรือการอนุญาต
ต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน 
 

1.2 การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชน ว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชนการขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละ
ส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีเสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ 
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หลักการของการปฏิบัติงานภาครัฐ  อยู่ภายใต้พ้ืนฐานค าว่า  “การกระท าและการตัดสินใจ
ใดๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม” 
  ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ท าให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

ประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดของสังคมไทยต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดย
กระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง 
เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพข้าราชการ 

2. เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้ 

 2.1 ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติรวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น ห้ามรับจาก
คู่สัญญา องค์กร หรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า สัญญากับองค์กร องค์กรบุคคลที่จะขอท าใบอนุญาต รับ
การตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ 

 องค์กรควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ จัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ด้วยมีการ
ลงทะเบียนเป็นทางการ 

           2.2 บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร: ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ท างานในขอบข่ายที่อ่อนไหว 
ขอบข่ายที่ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษและหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์
ขององค์กร รวมทั้งบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบต่างๆ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต 
ฯลฯ ที่ควรให้แน่ใจที่สุดว่าจะไม่มีโอกาสที่ความเที่ยงธรรมของท่าน หรือความเที่ยงธรรมขององค์กรจะถูกตั้ง
ข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและ
มิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ 

         หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์ใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการโดยทั่วไปให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด 

         ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะพระพุทธรูป 
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร 
ไม่ว่าจะมีค่า ราคาเท่าใด 

แนวทางปฏิบัติ 
• ของขวัญหรือผลประโยชน์เทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่าสามพันบาทถ้วน ไม่ต้อง

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เทียบกับราคาตลาดมีค่าเกินสามพันบาทถ้วน ต้องรายงาน 

องค์กรและลงทะเบียนไว้ 
- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,000-15,000 บาท ให้ 

องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า ควรตกเป็นของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ หรือไม่ 
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- ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้เป็น
ทรัพย์สินขององค์กร ใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานใน
ต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพ่ือน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ 

- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้
คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่าสามพันบาท
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างจะต้องรายงาน 

- ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะ
ต่างคน ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างจะต้องรายงาน 

          - ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้บริการ 
(ประชาชน องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้งอาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพบ 
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ 
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญ หรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

- เงินหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้นพันธบัตร                  
ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  

 
 3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ 
 • ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกินสามพันบาท 
 • หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000-15,000 บาท ส่วนราชการจะต้องพิจารณา             

ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองหรือไม่ 
• หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อะไร 
 

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
  การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน 
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง 
ก     

  การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุในสาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี
อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนต่อภาครัฐ และต่อข้าราชการ 
  กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่ส าคัญ คือ 

1.ความพยายามที่จะหลบหลีกกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อย
กว่าความเป็นจริง  
  2.การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 
  • การตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริง: บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อ่ืนให้คิดว่าของขวัญ
หรือผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าเป็นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระท าดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  • การเพิกเฉย มองข้ามความผิด ละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น 

(1) การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ อาจท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว แล้ว
ก่อให้เกิด ความคาดหวังเสมอว่า จะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ 
ท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรือปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน รับจ้าง รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ โดยอิทธิพลของความชอบให้ประโยชน์หรือปฏิบัติตอบแทนมากกว่า เกินกว่ามาตรฐานที่
ก าหนดในสถานการณ ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆ ไม่ต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ 

กรณีตัวอย่าง 
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  นอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ข้าราชการและหรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือจากการ
ตัดสินใจใดๆในหน้าที่ปรากฏชัดเจนต่อสาธารณชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 
  (2) การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเราบุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญ  และหรือผลประโยชน์ใดๆ  เป็น
ความผิด แต่มักจะหาเหตุผลเพื่อเข้าข้างตนเองดังนี้  

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ า ใจ หรือหากไม่รับจะ
เป็นการท าลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
  “คนอ่ืนๆ ก็ท าเช่นนี้ ท าไมฉันจะท าบ้างไม่ได้” 

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท างาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลพิเศษ
บ้างผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
  “หากฉันเป็นคนพิเศษจริง ๆ ดังนี้ ผู้บังคับบัญชาชมดิฉันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ดิฉันจะเป็นคน
แรกเสมอที่ได้รับโอกาสเสมอ คือให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
  “มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ 
แม้ว่าฉันจะให้ค าแนะน าก็ตาม” 
  “ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใด ๆ” 
  ท่านต้องระลึกเสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูก
ด าเนินทางวินัย หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าที่มิชอบ 
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เนื่องจากราคาของของขวัญและธรรมชาติหน้าที่ที่สุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ  จัดจ้าง 
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอให้สละรางวัลให้แก่องค์กรเพ่ือไว้ใช้ตามความเหมาะสม 
 
   
โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
ประเด็น การตัดสินใจ 
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
กฏ ระเบียบ : มีกฏ ระเบียบ นโยบายที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์อะไร 
ความเปิดเผย: การให้มีความเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค่า: ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
หลักจริยธรรม: มีหลักจริยะธรรมอะไรที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ 
อัตลักษณ์: ผู้ให้มีอัตลักษณ์แทนอะไร 
เวลาและโอกาส: เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุป 
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แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการ 
พลเรือน กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญ 
หรือประโยชน์อื่นใด 
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

 
: กรณีเรี่ยไร 
ปัจจุบันการเรี่ยไรมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้นแม้แต่หน่วยงานของรัฐหรือ

ข้าราชการพลเรือนเองก็มีการเรี่ยไรเพ่ือประโยชน์สาธารณะหรือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐอยู่เสมอ  เช่น 
การรับหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์สาธารณะ การท านุบ ารุงศาสนา การจัดสวัสดิการ การขอรับ
การสนับสนุนหรือการช่วยบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์ส าคัญ ซึ่งถือว่าเป็นการเสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การ
แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล นับว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย แสดงออกถึงความมีน้ าใจ สอดคล้องกับ
ค่านิยมไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการอาศัย
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามต่างๆ เหล่านี้ แสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ โดยท า การเรี่ยไรที่ไม่เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบแอบแฝงอยู่ ท า ให้เกิดความไม่เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดการใช้อ านาจ
หน้าที่ของข้าราชการโดยมิชอบ น าไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่ข้าราชการทั่วไป ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการ           
พลเรือนและเป็นความผิดทางวินัยได้ ก.พ.พิจารณาเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประเด็นความเสี่ยงทางจริยธรรมเป็น
การสร้างทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง ท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นโดยไม่จ าเป็น และเป็นช่องทางหนึ่งที่น าไปสู่
การทุจริตประพฤติมิชอบขึ้นในวงราชการ จึงวางแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 

ข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไร ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา และข้าราชการพลเรือนได้มีแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรอย่างเคร่งครัด เป็นการส่งเสริมให้มี
การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 
1. วัตถุประสงค์ 

   1.1 เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรอย่างเคร่งครัด 
   1.2 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งก ากับ
ดูแลข้าราชการพลเรือนในสังกัดให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

1.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางจริยธรรม ที่เกิดจากการใช้
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบของข้าราชการพลเรือน 
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2. แนวทางปฏิบัติส าหรับ ข้าราชการพลเรือน 
   2.1 ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรที่มิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร
พุทธศักราช 2587 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และ
แก้ไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2549   มติคณะรัฐมนตรี และประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

2.2  ห้ามมิให้แสดงต าแหน่งหน้าที่ราชการให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไร 
2.3 ห้ ามใช้อ านาจหน้าที่ ในฐานะข้าราชการพลเรือ น  สั่ ง  ขอร้องหรือบั งคับให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอ่ืนช่วยท าการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและ
ขั้นตอนของกฎหมาย 
  2.4 ห้ามมิให้น าผลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืนที่เกิดจากการ
เรี่ยไร่  มาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษหรือใช้ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและไม่ท า ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรืบุคคลอื่นเกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความอดอัดใจ 
  2.5 ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเพ่ือซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่/
ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่นในวันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย เลื่อนต าแหน่ง การเลี้ยงรับรอง
ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการ ฯลฯ หรือมอบในรูปของฝากของอภินันทนาการซึ่งมี
ราคาแพง และปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยมหากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควร
ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน 
  2.6 ห้ามจัดกิจกรรมที่ก าหนดให้มีการจ าหน่ายบัตรหรือบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีการ
ก าหนดมูลค่าที่แน่นอน เช่น การจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจ าหน่ายบัตรเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ
หรือกีฬาอ่ืน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 
  2.7 ห้ามใช้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่นบุคลากร ทรัพย์สิน และเวลา
ราชการด าเนินการการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย 

 
3. กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ 
3.1 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา 

        • ต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2587 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2549 มติคณะรัฐมนตรี และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และต้องด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ด ี

              • ต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ 
และป้องกันมิให้ผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย  ในกรณีที่การรักษาวินัยของข้าราชการมิได้ดีขึ้น 
ผู้บังคับบัญชามีส่วนรับผิดชอบเพราะมิได้เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และมิได้ป้องกันมิให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย ซึ่งผู้บังคับบัญชาอาจต้องรับผิดทางวินัยด้วย  (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1011/ว 12 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2556) 
  3.2  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ 
       • ให้คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ สอดส่องดูแลให้ข้าราชการพลเรือน
ปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯ: กรณีการเรี่ยไร และน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือปรึกษาหารือถึงประเด็น
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ความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการเพ่ือวางแนวทางการส่งเสริมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบจากกรณี
การเรี่ยไรที่อาจจะเกิดขึ้น 
       • ในกรณีที่ข้าราชการมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าเป็นการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ให้
ข้าราชการพลเรือนผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว 
จึงปฏิบัติตามนั้น 

3.3  ก.พ. 
    เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ ก.พ. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ        
พลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (7) ที่ก าหนดให้มีหน้าที่ ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการเพ่ือรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลรวมทั้ง 
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และอ านาจหน้าที่ ของ ก.พ. ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน    ข้อ 20 (6) ที่ก าหนดให้ก.พ. มีหน้าที่ตอบข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และขอ้ 21 ในกรณีที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญและมีผลกระทบในวงกว้าง
และยังไม่มีค าวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วแต่กรณี คณะกรรมการจริยธรรมอาจส่งเรื่องให้ 
ก.พ.วินิจฉัยเพ่ือก าหนดเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้เพ่ือควบคุมดูแลแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ     ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบที่อาจ
เกิดข้ึนอีกทางหนึ่งด้วย 

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
: กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 
แม้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะ

ได้ ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้
แล้ว แต่หากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่ให้ความส าคัญที่จะปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดก็อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในเรื่องการแสวง
ประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
และเป็นความผิดวินัย  

ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการได้มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดและเพ่ือเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานที่ดี สร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ถูกต้อง
รักษาศักดิ์ศรีข้าราชการให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับข้าราชการจึงก าหนด
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ขึ้น 
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กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2552 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ 
เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 2. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
      - เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ ของ
รัฐ พ.ศ. 2543 
     -เรื่องก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 
100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  2542                
พ.ศ. 2544 
     -เรื่อง ก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามความในมาตรา 
100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
     3.1 ส่วนค าปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 

   1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับ

ซ้อน 
   4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
   7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้องพรรคพวก เพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง 
  2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ทั้งนี้ ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
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  4) ในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอัน
จ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
  3.3 หมวด 2 ข้อ 6ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้ 
  1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืน เรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
  2) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
  3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2544 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 
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ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน 
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) 
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(องค์การมหาชน) 
• ไปรษณีย์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

เลขที่ 59 หมู่ 4 ต. ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.อยุธยา 13290 
• โทรศัพท์ 1289 และ/หรือทางโทรศัพท์ 0 3536 7054-9 
• โทรสารเบอร์ 0 3536 7050-1   
• ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี กล่องรับเรื่องร้องเรียน ที่ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารห้องบรรณาศิลปาคาร อาคารศาลาพระม่ิงมงคล  
  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
• เว็บไซต์ www.sacict.or.th 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sacict.or.th/
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