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คานา
ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) จึงมีข้อบังคับสถาบันฯ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร
ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 และได้จัดทาคู่มือ ธรรมาภิบาล ของสถาบันฯ เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และด้วย
รัฐบาลในชุดปัจจุบันได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะการกระทาที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเพื่อนาเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กรไปสู่การปฏิบัติ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเล่มนี้ ได้นาเนื้อหาเกี่ยวกับความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) จากคู่มือธรรมาภิบาลของสถาบันฯ มาอธิบาย
อย่างละเอียด โดยนาหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันฯ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพล
ตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ วนตั วโดยก่ อให้ เกิ ดผลเสี ยต่ อ
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จะเป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้น
การปฏิบตั ิหน้าที่โดย มิชอบ หรือการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
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มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการดาเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงกาหนดให้มีประมวล
จริยธรรมการดาเนินงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการบริหาร ผู้อานวยการและ
ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2555 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติสาหรับ
กรรมการ ผู้อานวยการ และผู้ปฏิบัติทุกคนและได้กาหนดให้มีการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ที่ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก 9 ประการ ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานักที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
4. การยึดหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร
๑. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานทุกคน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
๒. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงาน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
๓. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๔. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๑

๕. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุตามผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน
๖. กรรมการ ผู้ อ านวยการและผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน ต้ อ งมุ่ ง แก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน
๗. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
และมีอัธยาศัย
๘. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยผู้ปฏิบัติงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้อานวยการหรือคณะกรรมการหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
๙. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
๑๐. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี
๑๑. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพมีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมงานและไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
๑. กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติงานต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบ
ประมวลจริย ธรรมนี้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ตลอดจนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ควรแก่ ก ารยกย่ อ งให้ เ ป็ น ที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกากับดูแลการประพฤติปฏิบัติตนของ
กรรมการ ผู้อานวยการและผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้
๒. กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ ให้ผู้อานวยการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ผู้อานวยการ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า กรรมการคนหนึ่งคนใด ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ ให้กรรมการที่เหลืออยู่ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
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๒

การร้องเรียนนั้น ผู้ร้องเรียนจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสื อร้องเรียนด้วย ในกรณีที่ผู้
ร้องเรียนมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือร้องเรียนดังกล่าว มิให้ถือว่าเป็นหนังสือร้องเรียนที่ชอบด้วย
ข้อบังคับนี้ และไม่จาต้องทาการสืบสวนสอบสวนแต่อย่างใด
๓. การดาเนินการตามข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
๔. หากดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๓ แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๒ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๒ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้
๕. การดาเนินการทางจริยธรรมตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ ให้นาแนวทางและวิธีการ
สอบสวนตามข้อบังคับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและ
สวัสดิการของสถาบัน มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๖. การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๔ ให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลการสั่งการนี้เปลี่ยนแปลงไป

ขั้นตอนการลงโทษ
๑. เมื่อ มีก ารด าเนิน การสอบสวนทางจริย ธรรมและมีก ารสั่งการลงโทษตามข้อ ๓ ให้
สถาบันดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
หากกรณีตามวรรคหนึ่ง เป็นการสั่งลงโทษกรรมการ ให้คณะกรรมการส่งเรื่องไปยัง
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการตามที่เห็นสมควร
๒. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรื อ ไม่ ให้ พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝ่ า ฝื น ความจงใจหรื อ เจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจ
ความสาคัญและระดับตาแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามา
ประกอบพิจารณา
๓. การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการให้ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณี
๔. ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
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๓

การกระท าที่ เข้ าข่ ายผิ ดประมวลจริ ยธรรมการด าเนิ นงานสถาบั นคุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ
(องค์การมหาชน)
คณะกรรมการ ผู้อานวยการ และผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้
ผู้อื่นปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การกระทา
ต่อไปนี้เป็นการทาผิดประมวลจริยธรรมการดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
1. ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
2. แนะนา ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมการดาเนินงาน
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
3. ละเลยเพิกเฉยเมื่อ พบเห็น การฝ่า ฝืนหรื อการไม่ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมการ
ดาเนินงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในกรณีที่ตนทราบหรือควรทราบ เนื่องจาก
เกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการสืบสวน สอบสวนหาข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้ มีการฝ่า
ฝื น หรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริย ธรรมการด าเนิ น งานสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก าร
มหาชน)
5. การกระทาอัน ไม่เป็นธรรมต่อผู้อื่น เนื่อ งจากการที่ผู้นั้ นรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมการดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นเท็จ
ทั้งนี้ ผู้ที่ทาผิดประมวลจริยธรรมการดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามข้อบังคับที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
กาหนดไว้ นอกจากนี้ อาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากกระทานั้นผิดกฎหมาย
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๔

ผลประโยชน์ทับซ้อน1
บทนา
การมี ผ ลประโยชน์ ทับ ซ้ อ น ถื อ เป็ น การทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ประเภทหนึ่ ง เพราะเป็ น การ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจใน
ตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้
เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลัก
ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูป
ของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ
ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูล
ทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง ฯลฯ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้ที่จงใจกระทาความผิดยังมีผู้กระทาความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่
มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูก
ลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยั งสะท้อน
ปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interests มีการใช้ไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทาที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
1

บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ: การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนสาหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๒ การตรวจสอบการใช้อานาจ รัฐ ส่วนที่ ๒ การ
กระทาที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
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๕

โดยทั่วไป ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง “ความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์
ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ผ ลประโยชน์ ส่ ว นตนอยู่ แ ละได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลาย
รูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ใน
รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
อานาจหน้าที่ทาให้บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
2. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้
กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็น
คุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
4. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือ
คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวดักหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
6. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น
เป็นนักบัญชีแต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7. ทางานหลังออกจากตาแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม
โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ใน
นโยบายและแผนของธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น

การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
หน่ วยงานภาครัฐต้ องจั ดการผลประโยชน์ ทับซ้ อนอย่ างโปร่ งใส และพร้ อมรั บผิ ดชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขต
ของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทาให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น
หน่ ว ยงานต้ อ งขจั ด ความเข้ า ใจผิ ด ที่ ว่ า ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นเป็ น เรื่ อ งผิ ด ในตั ว มั น เอง
มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการทางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ น าไปสู่ ก ารใช้ อ านาจหน้ า ที่ ใ นทางมิ ช อบ หรื อ แม้ แ ต่ ก ารทุ จ ริ ต
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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คอร์ รั ป ชั่ น หรือ ฉ้ อ ราษฎร์บั ง หลวง ดั ง นั้ น การจั ด ให้ มี แ นวทางการบริ ห ารเพื่ อ ป้ อ งกั น เรื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐ ในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest)
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์
ส่วนตน”ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือ
เสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒
ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
 ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น
ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้
อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่น ๆ
 ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่
ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความ
คิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้
ความสาคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเท่านั้ น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานให้
ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่
ในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน สามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
 ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้อง
จากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
 หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
 หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายใน
 หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
 ไม่ ใช้ ประโยชน์ จากตาแหน่ งหรื อข้อมู ลภายในที่ได้ ขณะอยู่ ในต าแหน่ ง ขณะที่ ไปหา
ตาแหน่งงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและสาธารณะเกิดขึ้น
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่
คนเห็ น ว่ า มี แต่ จ ริง ๆ อาจไม่ มี ก็ ไ ด้ ถ้ า จั ด การผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ นประเภทนี้ อ ย่ า งขาด
ประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ
รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบัน
อาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่
สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ
แม้ ก ระทั่ ง เกิด ความผิ ด พลาดหรือ ผิ ดกฎหมาย ปกติ ห น่ว ยงานมั ก มีก ลไกป้ อ งกัน ปั ญ หานี้ โ ดย
แยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี
กาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่น ๆ ทาไม่ได้ คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทา
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติ
มิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและ
กลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

หลักการ ๔ ประการสาหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
ที่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขต
หน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็น
หรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา
อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมาย
เท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้อง
อาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความ
พร้อมรับผิดมีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่าง
เปิดเผย ทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง: การแก้ปัญหาหรือ
จัด การผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นจะสะท้ อ นถึ ง ความยึด หลัก คุ ณธรรมและความเป็น มื ออาชีพ ของ
เจ้าหน้าที่และองค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้อง
รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสร้ า งระบบและนโยบาย และเจ้ า หน้ า ที่ ก็ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต้ อ งระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่ง
ความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
 ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และ
การปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
 ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๙

 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้
ในทางที่ผิด
 ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้าง
ระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
 กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
 วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ
ตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
วางกรอบการทางาน เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน
สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่ วนได้เสีย ผู้ รับบริการ ผู้ สนับสนุนองค์ก ร และชุมชนทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ

รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกคือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสาคัญ
คือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยง
ได้ครอบคลุมและทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้)
ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว /ครอบครั ว ความสั ม พั น ธ์ ส่ ว นตั ว (ครอบครั ว ชุ ม ชน ชาติ พั น ธุ์ ศาสนา ฯลฯ)
ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทางานเสริม ความ
เป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออก
ใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ
การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่
สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่
ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจั ดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร และยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรู้ได้ว่า
เมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
ตั้ ง แต่ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ นองค์ ก ร เอกชนที่ ม าท าสั ญ ญา อาสาสมั ค ร หั ว หน้ า งานระดั บ สู ง และ
กรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน
เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความ
แตกต่างของความรับผิ ดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่ งหน้าที่ต่างกัน ควรให้
เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้น
ตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การติดต่อ การร่วมทางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากร
กับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจายอานาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และ
กิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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ตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่
อยู่ในตาแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็ง
ขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมี
ความสาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และ
พิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่า
จะสามารถจั ดการกับ ผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นได้ดี เพีย งใด ถ้า ผู้มี ส่ว นได้เสี ยรั บรู้ เป็ นตรงกัน ข้าม
ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
การทางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุจุดเสี่ยง
ของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้
อานาจหน้าที่ เพื่ อ ผลประโยชน์ และต้ องแจ้ง แก่ องค์ กรภายนอกให้ ทราบนโยบายการจัด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการ
ตามกฎหมายบางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับ
ผิดที่ผู้ทาธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญาด้วย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วม
ในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบาย
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์
ทับซ้อน วิธีเหล่านี้จะทาให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณะและได้รับความร่วมมือจาก
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้ องค์กรภาครัฐต้อง
ทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอโดย
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อ
สภาพการทางาน รวมถึง สภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยัง
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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เป็นการสื่อสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควร
ครอบคลุม จุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรื อมีการเปลี่ ยนแปลงต้องสื่อ สารให้แ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
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การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :
ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ ที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชนสาธารณะ
หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยก
ย่องชมเชยเจ้าหน้าทีท่ ี่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษ์วิจารณ์ทางลบ ทาให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน (whistleblowing) ใช้ หลักแห่งความ
รับผิดชอบและ การแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดให้แกสาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ
เมื่อเกิดการทาผิดที่ร้ายแรงหรือ เป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทาผิดผิด
ภายในองค์ กรหรือภายนอกองค์ กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทาง
ภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
ทาไมการเปิดเผยจึงทาได้ยาก :
การศึกษาวิจัยพบว่า แม้ จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การสืบเสาะ การคดโกงและการกระทาผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการกระทา
ผิดเป็นเรื่องยากสาหรับเจ้าหน้าที่
ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะ
สัญญาที่มตี ่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ
การยึดมั่นในสิ่งถูก ต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลัก
คุณธรรมใน มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดี
เป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสาคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไมได
ในยามจาเป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการที่ทาให้บุคคลไมกลารายงานการกระทาผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและ
ผู้ที่เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ไดรับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการ
กระทาผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันข้าม
การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มีการ
เปิดเผยการกระทาผิดพรอมทั้งการ ปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได
การส่งสาสน์ขององค์กร :
องค์กรจะต้องขับเคลื่อน/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและ
คดโกงว่า เป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

๑๔

ต้องมีคาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญ
กับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทาให้เกิดการกระทาผิด
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปิดเผยการกระทาผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม
รวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกาหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและ
ข้อแนะนาพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการ
กระทาที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
การเปิดเผยการกระทาผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทาผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้
ด้วยว่าจะมีการดาเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครอง
พยานอย่างเต็มที่
องค์กรควรจะทาอย่างไร :
วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระทาผิดจัดช่องทาง
อานวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทาผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได้รับ
ผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทาผิดและการคุ้มครองพยานคือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทาผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติก ารรายงานหรือ เปิ ดเผยการประพฤติ มิช อบ จะใช้ก ารรายงานตามกระบวนการ
ทางการบริห ารซึ่ง เป็นช่ องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับ กลุ่มบุ คคลต่ างๆ เช่น หัวหน้ า
ผู้ อ านวยการ เจ้ าหน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ(เช่ น กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรม) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง
คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิ
ชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทาให้สูญเสียเงิน
ของแผ่นดิน
- การกระทาที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรือ
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
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ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้ องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการ
ขู่คุก คามหรือการดู หมิ่ นเหยีย ดหยามกัน ในที่ ทางาน องค์ กรควรกาหนดกระบวนการเปิด เผย
ผลประโยชน์สาธารณะและประกาศใช้อย่างชัดเจน
ประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจาเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้องทาอย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทาผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น ทุกคน
จะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด
ควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าผู้ บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กร
การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นสิ่งสาคัญ และผู้รับรายงานควรให้คาแนะนาผู้เปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทาผิดได้ ดังนี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ
หรือผู้รับจ้างจากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทาของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ
หรือกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเปิดเผยการกระทาผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคาถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการ เปิดเผยนโยบายของ
หน่วยงานหรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทาได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
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การให้ความสาคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น :
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง
หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือ
รายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ :
หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะได้รับการ
คุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/
กระบวนการในการให้คาแนะนาต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสาคัญ สนั บสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
ดัชนีวัดความสาเร็จ พิจารณาได้จาก :
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คาปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่น ๆ
บทบาทสาคัญของการบริหาร :
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ล่ า งมี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ กระบวนการเปิ ด เผยข้ อ มู ล สาธารณะ (Public
Information Disclose: PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค
ในการรายงานของผู้ เปิ ดเผย ผู้ อานวยการจะเป็ น ผู้ ได้ รั บ ข้อ มู ล และจั ด การกั บ การร้ อ งเรี ย นที่
เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสาคัญที่สุด
ที่ได้จากการวิจัย คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อการรายงาน
สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทาผิดและภาวะผู้นาเป็นเรื่อง
สาคัญมาก ในการสร้างบรรยากาศในที่ทางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนอง
ของเจ้าหน้าทีแ่ ละผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็น
เหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ ต้อง
สงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการลด
แรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการ
โดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทาได้
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน :
จั ด โปรแกรมการพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ให้ ต ระหนั ก ในความส าคั ญ และผลั ก ดั น ให้ เกิ ด
ทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทาไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยการกระทาผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒ นา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical
decision making) แก่เจ้าหน้าที่ หรือเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้ง
ต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการ
กับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) :
หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบาย
และกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัย
เกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้
คาปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้
เปิดเผย
โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง
ธรรมชาติ และขนาดขององค์กร
นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกั บ ผู้ บ ริ ห าร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ข้ า ราชการทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และ
รับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๓

เจตนารมณ์
เนื่ อ งจากความเชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจของประชาชนต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของข้ า ราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ
ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐ
ยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ
บริการหรืออื่น ๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
 ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้
 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง
การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้
ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการ
ส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการ
สัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
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เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ
หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
4) การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
1. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธ
ได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่ง
ใดๆที่ ส ามารถเปลี่ ย นกลั บ มาเป็ น เงิ น เช่ น ล็ อ ตเตอรี่ หุ้ น พั น ธบั ต ร เป็ น การฝ่ า ฝื น ประมวล
จริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ
คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจใน
การปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการ
ทางานในอนาคต
 ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจ
เป็นพิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออก
ใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรม
เรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือ ไม่ หาก
การรั บ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตนและผลประโยชน์ ส าธารณะ แล้ ว
ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัย
ต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิด
การประพฤติมิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการ
ประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆ
จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอน
ความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิ บัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรม โดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การ
ห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญา
ว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่ ว ยงานควรก าหนดนโยบายด้ า นนี้ ใ ห้ เ คร่ ง ครั ด และมี ก ระบวนการที่ ช่ ว ยให้
ข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ ภาครัฐสามารถจั ดการเรื่อ งนี้ไ ด้อ ย่า งเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่
อ่อนไหวและต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือ
เสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การ
ให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะ
ไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า หน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆและมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความ
ถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควร
จะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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โดยต้ อ งมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ๓,๐๐๐ บาท ทั้ ง นี้ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
 ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค่ า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร์ เช่ น งานศิ ล ปะ
พระพุทธรูปเครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ
ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.บาท ไม่ต้อง รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐.- บาท
ต้องรายงาน หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดย
หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สิน
ดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตาม
ความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของ
ไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
ผู้ ใ ห้ ค นเดี ย วกั น กลุ่ ม เดี ย วกั น หรื อ ผู้ ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หลาย ๆ ครั้ ง เมื่ อ รวมกั น ทั้ ง ปี มี ค่ า
มากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
 ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
ผู้ ใ ห้ ค นเดี ย วกั น กลุ่ ม เดี ย วกั น หรื อ ผู้ ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หลาย ๆ ครั้ ง เมื่ อ รวมกั น ทั้ ง ปี มี ค่ า
มากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะ
ต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามี
อิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับ
บริการ ควรปฏิเสธการรับ
 เงิ น สดหรือ สิ่ง ใด ๆ ที่ สามารถเปลี่ ยนเป็ นเงิ น ได้ (ตั วอย่ า งเช่ น หุ้ น พัน ธบั ต ร
ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการ
ต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็น
ทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
4. การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความ
ร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับ
สิน บน ฉ้อ ฉลทุ จริต และสามารถพิ สูจ น์ไ ด้ ว่า ข้า ราชการและหรื อเจ้ าหน้า ที่ ภาครัฐนั้น ๆ รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิ ชอบ หาก
ถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประเภทและตัวอย่างของผลประโยชน์ทับซ้อน
รูปแบบพฤติกรรมและการกระทาที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่างๆ
ดังนี้
1. การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและและความสะดวกสบาย
ที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญ มีได้ใน
หลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อให้ การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจน การให้ความ
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือเป็นไปในลักษณะที่
เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพื่อช่วยให้
บริษัทได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญ
เป็นทองคามูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษี
ให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ และได้รับความบันเทิงใน
รูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้คาวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น
2. การหาประโยชน์ให้ต นเอง (Self-Dealing) คือ การหาประโยชน์ใ ห้กับตนเอง
ครอบครัวหรือพวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐใช้ อานาจหน้าที่ ทาให้ บริษัทตนเองหรือบริษัท
ครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์สานักงานจากบริษัทของครอบครัว
ตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงานทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนา และดูงาน
กับบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น
3. การทางานหลังเกษียณ (Post-Employment) คือ การไปไปทางานหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์
ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ตัวอย่างเช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพล ที่เคย
ดารงตาแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดย
อ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณ มาทางานใน
ตาแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดยไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่
ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจากราชการไปทางานในบริษัทผลิตหรือขายยา เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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4. การทางานพิเศษ (Outside Employment of Moonlighting) คือ การเป็นที่
ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตาแหน่งสถานภาพการทางานสาธารณะ ในการ
เข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ ยังรวมถึงการใช้เวลาและ
เครื่องมือของรัฐในการทางานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานด้วย
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการเพื่อให้บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่ทางานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลา ไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่
นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผู้ตรวจสอบบัญชี
ภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่ทาบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นใน
ข้อมูลลับของทางราชการ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ
เงิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ๆ หรือ น าข้ อ มู ล ไปเปิ ด เผยให้ แ ก่ ญ าติ ห รื อ พวกพ้ อ งในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้านจึงบอกให้
ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าวเพื่อขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่
เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้
ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพื่ อให้ได้เปรียบใน
การประมูล เป็นต้น
6. การน าทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานไปใช้ ชั่ ว คราวในกิ จ การที่ เ ป็ น ของส่ ว นตน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐและทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียประโยชน์
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการนาน้ามันในรถไปขาย
และนาเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ทาให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อ น้ามันรถมากกว่าที่
ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์
ของตนเอง และมีความผิดฐานลักทรัพย์
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทาการเมือง (Pork Barreling)
คือ การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
ตัวอย่างเช่น การที่เจ้าหน้าที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อนาโครงการตัด
ถนน สร้างสะพานลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบ
สาธารณะในการหาเสียง / การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง
เป็นต้น
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แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
คู่มือธรรมาภิบาลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of interest) หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้ดังนี้
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก าร
มหาชน) ต้องหลีกเลี่ยงและไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นสาคัญ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม
แนวปฏิบัติ
1) ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติ
บุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว
โดยการมอบหมายของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือใน
กิจการที่กระทาให้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือดาเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขัน
กับกิจการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็น
เพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจากัดที่กระทาการอันมีส่วนได้ส่วนเสีย
เช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มอบหมายให้เป็น
ประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น
3) ไม่เข้ าไปเสนอราคา หรือทาสั ญญาเป็น ผู้ขาย หรือผู้รับจ้ างในการซื้อ หรื อจ้างของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่ว่า
จะกระทาในนามของตนเอง หรือในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่
สมรส เป็นกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
4) สร้ า งความมั่ น ใจต่ อ สาธารณะชนว่ า การกระท าของเราจะไม่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลโดย
ผลประโยชน์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนตน
5) หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อการดารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนาไปสู่การ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
6) หลีก เลี่ ยงกิ จกรรมใด ๆ ที่ทาให้ส ถาบันคุ ณวุ ฒิวิช าชีพ (องค์ การมหาชน) หรือ การ
ให้บริการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความ
ไว้วางใจ
7) ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล
ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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8) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในผลประโยชน์โดยยึดมั่นในประโยชน์ของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสาธารณะเป็นสาคัญ
ข้อพึงระวัง
1) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2) งานส่วนตัวที่ ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือทรัพยากรของสถาบันคุณวุ ฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
3) การทาธุรกรรม สัญญากับบริษัทหรือบุคคลที่ท่านหรือครอบครัวมีความสนิทสนมเป็น
พิเศษ
4) ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบ
5) การลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้น หุ้นกู้ ตราสารอนุพันธ์ ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
แข่งขันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้
1. เพื่อนสนิทของท่านเป็นผู้รับเหมาให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ชวนท่า นและครอบครัวไปทัวร์ต่างประเทศโยออกค่า ใช้จ่า ยให้ทั้ งหมด ท่านจะตอบตกลง
หรือไม่
คาแนะนา
ปฏิ เ สธด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ สุ ภ าพ หากไม่ ส ามารถปฏิ เสธได้ ใ ห้ แ จ้ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ
รายละเอียดทั้งนี้หากเป็นกรณีเชิญไปดูงาน ท่านควรใช้เงินของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) โดยขออนุมัติให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้มีการกาหนดไว้
2. บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เชิญท่านเข้า
ร่วมสัมมนาที่ต่างประเทศโดยผู้รับเหมาเป็นผู้สนั บสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน
ที่พัก อาหารและให้เงินเบี้ยเลี้ยงการเดินทางกับผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคน ท่านควรเข้าร่วมการ
สัมมนาครั้งนี้ หรือไม่
คาแนะนา
ท่านต้องพึงระวังข้อเสนอที่ให้ประโยชน์มากกว่าที่ควรจะเป็น และควรทาความเข้าใจ
ให้ชัดเจนว่าการสัมมนานั้นเป็นไปเพื่อการศึกษา เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ หรือเป็นการ
สมนาคุณคืนกาไรให้กับลูกค้า ไม่ควรเข้าร่วมการสัมมนาหากมีข้อเสนอที่ดูเป็นการจูงใจเกินกว่า
ปกติ แต่ ห ากเป็ น การสั ม มนาที่ น่ า สนใจ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ องค์ ก ร อาจขออนุ มั ติ จ าก
ผู้บังคับบัญชาของท่านเป็นกรณีไป โดยต้องพิจารณาถึงประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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- ไม่ได้เป็นการให้เฉพาะกับท่าน
- ไม่ได้มีผลผูกพันกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- ไม่ได้อยู่ในช่วงของการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนาดังกล่าว
3. ถ้าญาติของท่านเข้ามาประมูลงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย
ท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้างคัดเลือก ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการ
ท่านจะต้องแจ้งต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือไม่
คาแนะนา
เนื่องจากท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรือ
อนุมัติรายการ ถือว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่ต้องรายงานให้ทราบ
4. บริษัทที่เป็นผู้รับเหมาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้เชิญท่านเข้า
ร่วมงานเปิดตัวสินค้า โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจานวนมาก ภายในงานมีการแจกของที่ระลึก
และเลี้ยงอาหารเย็น ท่านจะไปร่วมงานตามคาเชิญได้หรือไม่
คาแนะนา
ท่านสามารถเข้าร่วมงานได้และสามารถรับของที่ระลึกได้หากของที่ระลึกนั้นมีมูลค่าไม่
มากและมีเจตนาจะแจกให้กับผู้เข้าร่วมงานทุก คน ทั้งนี้ระหว่างงานให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยที่อาจ
ทาให้เข้าใจได้ว่าท่านสนใจสินค้าหรืออาจสั่งสินค้านั้น
5. ท่ านต้ องการสั่ ง ซื้อ สิ น ค้ าส าหรั บ ตั ว ท่ านเองจากผู้ ผ ลิ ต รายหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น คู่ ค้ า กั บ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งท่านทราบว่า หากมีการทาสัญญาโดยใช้ชื่อของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) แล้วจะได้รับส่วนลดมากกว่าปกติ ท่านจะสามารถใช้
ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการสั่งซื้อได้หรือไม่
คาแนะนา
ท่านไม่สามารถใช้ชื่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการทาธุรกรรมใด ๆ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เพราะการกระทา
เช่นนั้น อาจทาให้ผู้อื่นหลงเชื่อได้ว่าเป็นการทาธุรกรรมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
และอาจเกิดความเสียหายกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ได้
ของขวัญ การเลี้ยง สินบน
สินบน หรือการรับของขวัญหรือของกานัล การเลี้ยงหรือการรับเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด
กระทาได้ในวิสัยที่สมควร การเสนอให้หรือรับ ไม่สามารถทาได้และจะไม่มีการยอมรับในข้อเสนอ
หรื อ การจ่า ยเงิ น ที่ไ ม่ สามารถชี้ แจงเปิ ด เผยได้ ที่ ทาให้ มีอิ ทธิ พลต่ อการสร้ างแรงจู งใจในการ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดการลาเอียง ไม่ชอบธรรม อคติ หรือบุญคุณ และพนักงานจะต้อง
หลีกเลี่ยงการติดต่อใดที่อาจจะเป็นการเสนอให้หรือรับผลประโยชน์ และต้องมั่นใจได้ว่าการ
ดาเนินการนั้นจะไม่ทาให้เกิดข้อครหาหรือทาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง แต่สามารถยอมรั บได้ในกรณีที่
มีผู้เสนอให้หรือเสนอให้ผู้อื่นในเรื่องการรับรองโดยอยู่ในขอบเขตที่จากัดไม่เกิน 3,000 บาท เพื่อ
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้พนักงานต้องกรอกรายงานการรับทรัพย์สิน
หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด เมื่ อ มี ก ารเสนอให้ ห รื อ รั บ การรั บ รองหรื อ ของขวั ญ โดยจะต้ อ งให้
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาทบทวนเรื่องมูลค่าในสิ่งของที่นามาเสนอให้แก่พนักงานว่าจะสามารถ
รับไว้ได้หรือไม่ ถ้ายังมีข้อสงสัยพนักงานควรสอบถามจากสานักอานวยการกลาง สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้โดยตรง
แนวปฏิบัติ
1) ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนา
เพื่อชักนาให้กระทาหรือละเว้นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
2) ไม่เรียกหรือรับเสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องจากการ
ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรมี
3) การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การปฏิบัติตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
4) ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกที่อาจทาให้ เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่ง
อย่างใดโดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ หากจาเป็นต้องรับของขวัญ / ของที่ระลึกที่มีค่าเกิน
ปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
5) ไตร่ต รองเหตุ ผ ลก่ อ นรับ ของขวั ญ การเลี้ ย ง แม้ ไ ม่ เกิ น 3,000 บาท หากรั บ ด้ ว ย
เหตุผลต้องไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ที่ทาให้เกิดผลเสียหายต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
6) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสิ่งของหรือของขวัญที่
ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมในแต่ละโอกาส
7) ไม่รับหรือให้ของขวัญ / ของที่ระลึกเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร หุ้น ทองคา อัญมณี
อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
8) กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงาน
ภายนอก อาจรับ เงิ น สิ่ ง ของ หรือของขวั ญได้ ตามหลั ก เกณฑ์ห รื อมาตรฐานที่ หน่ ว ยงานภาย
นอกนั้นกาหนดไว้
ข้อพึงระวัง
1) การติดต่อ หรือดาเนินธุรกิจกับบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
ทางธุรกิจ รวมถึงการให้หรือรับผลประโยชน์ที่ตามปกติไม่ควรจะได้รับจากบุคคลดังกล่าว
2) การจ่ายเงินให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมนั้น เพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิ
พิเศษที่ไม่ควรได้
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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3) หลีกเลี่ยงการรับปากว่าจะทาหรือว่าจะให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนต่อของขวัญ ของกานัล
สินบนใด ๆ
4) การให้ของขวัญ / ของที่ระลึกแก่ผู้บังคับบัญชา
5) การรับของขวัญ / ของที่ระลึกจากผู้ใต้บังคับบัญชา
6) การรับสิ่งของหรือของขวัญที่ไม่มีที่มาหรือเหตุผลในการให้ที่แน่ชัด
7) การรับหรือให้สิ่งของหรือขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติที่ควรได้รับหรือกาหนดไว้ตาม
ระเบียบของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้
1. ในวันปีใหม่มีผู้ขายสินค้าได้นาของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้ท่านตามธรรมเนียม
ปฏิบัติ แต่เมื่อรวมหลาย ๆ รายแล้วทาให้ท่านได้รับของขวัญเป็นจานวนมาก
คาแนะนา
ปรึกษาผู้บังคับบัญชาของท่านถึงความเหมาะสม โดยพึงระวังมูลค่าของขวัญแต่ละราย
ว่าอยู่ในวิสัยที่รับได้หรือไม่ การรับของนั้นทาให้เกิดภาระผูกพันต่อการปฏิบัติงานของท่านหรือไม่
และการรับของจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ หรือไม่ เช่น กรณีอยู่ในช่วงระหว่างการ
จัดหาและท่านเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจ เป็นต้น ต้องปฏิเสธการรับและส่งคืนผู้ให้ทันที กรณีที่ไม่อาจ
ส่ ง คื น ได้ ใ ห้ ร ายงานให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด พิ จ ารณาโดยใช้ แ บบรายงานการรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ
ประโยชน์อื่น หากผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาว่าไม่สมควรรับไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ให้ส่ง มอบ
ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ก่อน เพื่อดาเนินการจัดส่งหรือเก็บไว้ในที่เหมาะสม
2. บริษัทผู้รับเหมาได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าที่โรงแรม และได้เชิญท่านเข้าร่วมงาน
ดังกล่าวในฐานะตัวแทนของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท่านจะรับเลี้ยงครั้งนี้ได้
หรือไม่ และหากท่านไปร่วมงานเลี้ยงและจับสลากได้รับของรางวัลเป็นบัตรกานัลห้องพัก
โรงแรมระดับ 5 ดาวแห่งหนึ่ง โดยมีมูลค่าประมาณ 30,000 บาท ท่านจะสามารถรับได้
หรือไม่
คาแนะนา
ในตัวอย่างนี้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การรับเชิญไปงานเลี้ยง และการรับประโยชน์
จากการจับสลาก ในกรณีที่ 1 การพิจารณารับเลี้ยง พบว่าเป็นการเชิญทั่ว ๆ ไป และมีการเชิญ
ลูกค้าอื่น ๆ ด้วย สามารถรับได้ แต่หากประเมินแล้วว่าการเลี้ยงดังกล่าวมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท
ต้องเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดพิจารณาอนุมัติส่วนกรณีของรางวัลที่ จับสลากได้ในงานเลี้ยงท่าน
สามารถรับไว้ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจง (ถือเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป)
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3. หน่วยงานภาครัฐทาหนังสือเชิญท่านเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันและเวลาทางานปกติ
และมอบเงินค่าตอบแทนให้ท่านจานวนหนึ่งตามอัตราที่กาหนดไว้ ท่านจะสามารถเก็บเงิน
จานวนนี้เป็นของตนเองได้หรือไม่
คาแนะนา
ก่อนจะตอบรับเชิญต้องรายงานรายละเอียดรวมถึงค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ(ถ้าทราบ) เพื่อขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของท่านก่อน ในตัวอย่างนี้หากเป็นจานวนเงินที่
ไม่ ม ากเกิ น วิ สั ย และเป็น อั ต ราที่ ห น่ ว ยงานนั้ น ๆ ก าหนดไว้ เป็ น มาตรฐานปกติ อ ยู่ แ ล้ว ท่ าน
สามารถเก็บเงินจานวนนั้นเป็นของตนเองได้
4. ท่านสามารถรับเชิญไปร่วมท่องเที่ยว / เล่นกอล์ฟจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้หรือไม่
คาแนะนา
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการมี
สัมพัน ธภาพที่ดี กับผู้ ค้า/ผู้ขาย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ในกรณีที่ท่า นได้ รับเชิญไปร่ว มกิจ กรรม
ท่องเที่ยวหรือกอล์ฟ หรือกิจกรรมอื่น ๆ จากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ท่านต้องดาเนิ นการตามขั้นตอนการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
การทาธุรกรรม และการจัดซื้อจัดหา
การจัดซื้อจัดหาต้องดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีนโยบายปฏิบัติต่อกั นในฐานะของคู่ค้าในทางธุรกิจที่
เสมอภาคกั น เพราะเชื่ อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ เอื้ อ อ านวยให้ กิ จ การของสถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ช าชี พ
(องค์การมหาชน) ดารงอยู่ได้และดาเนินการด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนี้ในการ
ตัดสินใจต้องคานึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถ
ให้เหตุผลที่เหมาะสมได้เมื่อมีการตรวจสอบ ในกรณีที่ไม่แน่ใจให้ศึกษาระเบียบ กฎหมายของ
สถาบั นคุ ณวุ ฒิวิ ช าชีพ (องค์ ก ารมหาชน) ว่า ด้ ว ยการพั สดุ อ ย่ างละเอี ย ด หรื อ สอบถามไปยั ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้บังคับบัญชาก่อนดาเนินการใด ๆ
แนวปฏิบัติ
1) ในการจัดหาต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมาย และกระบวนการจัดหาจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกับอานาจดาเนินการ
2) ปฏิบัติงานตามระเบียบหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่กาหนดในการทาธุรกรรมและการจัดซื้อจัด
จ้างเมื่อมีเหตุสงสัยสอบถามผู้รอบรู้ด้านกฎหมาย ผู้มีประสบการณ์ในด้านนั้น ๆ
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3) ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ดาเนินการตามระเบียบ กฎหมาย หรือไม่ผ่านหน่วยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทาหนังสือชี้แจงที่มา วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และเหตุผลของ
การจัดซื้อจัดจ้าง นั้นไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ
4) ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับตนเอง เช่น เป็น
ครอบครัวญาติสนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
5) การทาธุรกรรมต้องคานึงถึงมูลค่า ราคา ที่เป็นไปตามกลไกตลาด ไม่เลือกปฏิบัติ หรือ
กีดกันการทาธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
6) ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ได้ทราบอันเนื่องมาจากการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือ
แจ้งให้ผู้อื่นทราบ
7) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหา
กับ บุ ค คลธรรมดาเว้น แต่ เป็น กรณีที่ต้ อ งใช้ ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้า นเฉพาะบุ คคล หรื อ เพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
8) ไม่ทาความตกลงใด ๆ กับคู่ ค้าหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นลดหรือจากัดการแข่งขัน
ทางการค้า
9) หลีกเลี่ยงการทาธุรกรรมที่อาจจะทาให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้อง
เสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะทาให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม
ข้อพึงระวัง
1) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช้หลักเกณฑ์หรือขั้นตอนตามระเบียบ
2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในการคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ เช่น
การยอมรับของกานัลที่ไม่เหมาะสม
3) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
4) การไม่ ค านึ ง ถึ ง มาตรฐานต่ า ง ๆ ที่ ผู้ ข ายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารพึ ง มี เช่ น มาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานแรงงาน เป็นต้น
5) การกระทาของคู่สัญญาที่ส่อให้เห็นว่าพยายามหลีกเลี่ยงระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้
1. เกิ ด การจั ด ซื้อ จั ดจ้ างที่อ าจขัด แย้ง กั บ ผลประโยชน์ โ ดยรวมของสถาบั นคุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
คาแนะนา
การจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โดยรวมของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์สูงสุดของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การเลือกเจรจาตรงกับผู้ค้าราย
หนึ่งรายใด หรือการต่ออายุสัญญากับผู้ค้า/ผู้ขายรายหนึ่งรายใดออกไปเรื่อย ๆ โดยไม่เปิดประตูให้
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มีการแข่งขัน ก็ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจขัดกับผลประโยชน์โ ดยรวมของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต้องการสั่งซื้อสินค้าอย่างเร่งด่วนโดยมอบ
ให้ท่านมีอานาจอนุมัติจัดซื้อรายการดังกล่าวและท่านมีเพื่อนสนิทขายสินค้าชนิดดังกล่าวอยู่
ทาให้ท่านสามารถจัดหาสินค้าได้รวดเร็วในราคาที่ไม่แพงกว่าที่เคยซื้อตามปกติ
คาแนะนา
การอนุมัติและการจัดซื้อโดยบุคคลคนเดียวกันอาจทาให้เกิดข้อสงสัยเรื่องความเป็นธรรม
ในกรณีนี้ท่านต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้ชี้แจงข้อมูลเหตุผลที่ชัดเจน
โปร่งใส และต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์หรือขั้ นตอนตามระเบียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดหานั้น
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้สั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศ และ
ท่านได้รั บแจ้งจากผู้ขายว่าเป็นธรรมเนี ยมที่จะให้ค่านายหน้าแก่ ท่านในฐานะเป็ นผู้จัดซื้ อ
ร้อยละ 3
คาแนะนา
ควรบันทึกแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือและเจรจาให้มีการคืน
ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
4. การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีการเจรจาตรงกับผู้ค้า/ผู้ขายรายหนึ่งรายใด สามารถทา
ได้ในกรณีใดบ้าง
คาแนะนา
โดยปกติการจัดซื้อจัดจ้างควรจัดให้มีผู้ประมูลอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป เพื่อก่อให้เกิด
การแข่ งขั น อย่ างเสรี อย่ างไรก็ ต ามหากรายการประมู ล นั้น เป็ น รายการจั ด ซื้อ จัด จ้ างอ้ นเป็ น
ลักษณะเฉพาะ เน้นเทคโนโลยี หรือเน้นความรู้เฉพาะ (know how) โดยไม่มีผู้ค้า/ผู้ขายรายอื่น
สามารถกระทาได้ หรือมีเหตุผลอื่นอันพิสูจน์เป็นที่ยอมรับได้ตามข้อกาหนดในระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การจัดซื้อจัดจ้างโดยการเจรจาตรงกับผู้ค้า/
ผู้ขายรายหนึ่งรายใด ก็สามารถกระทาได้
5. บริษัทผู้ประมูลรายหนึ่งได้เสนอให้ท่านไปเยี่ยมชมกิจการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือต่าง
ๆ ที่ต่างประเทศ โดยยินดีออกค่าตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ตลอดจนค่าอาหารทั้งหมดให้ท่านควรรับ
ข้อเสนอนั้นหรือไม่
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คาแนะนา
กรณีนี้อาจเป็นการให้เพื่อหวังผลประโยชน์ของผู้ประมูลรายนั้น ท่านไม่ควรรับเสนอ
เพราะอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง และควรชี้แจงให้ผู้ประมูลรายนั้นทราบว่า
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีนโยบายไม่รับของขวัญ การเลี้ยง และสินบนจากผู้ใด
ซึ่งในกรณีนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกจัดซื้อจัดจ้างที่ทาให้ขาดความโปร่งใสและความ
เท่าเทียม
6. บริษัทจากต่างประเทศได้เสนอขายเครื่องจักรในราคาที่ถูกกว่าการจัดหาจากผู้ผลิต
โดยตรงท่านจะสามารถซื้อเครื่องจักรนี้ได้หรือไม่
คาแนะนา
ท่านสามารถซื้อเครื่องจักรได้ โดยต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปกติ แต่ต้อง
ตรวจสอบรายละเอียดให้ถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับจานวน
เงินที่จ่ายไป และการทาสัญญาต้องรัดกุมว่าไม่ได้เป็นเครื่องจักรที่ได้มาโดยการกระทาผิดกฎหมาย
โดยอาจตรวจสอบผ่านหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร หรือสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็นต้น
ข้อมูล ความลับ การสื่อสาร
การเปิดเผย ความโปร่งใส และการสนองตอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นหลักการที่สาคัญที่
จะทาให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) บรรลุความสาเร็จ โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ในการรักษาความลับทางการค้า การสื่อสาร เป็นสิ่งจาเป็นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ต้องเป็นการสื่อสารทั้งสองทางที่ชัดเจนและในเวลาที่เหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงความเคลือบแคลงสงสัยและความสับสน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อง
รักษาและใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการสื่ อสารของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) อย่าง
ระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และไม่ น าข้ อ มู ล ภายในสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) หา
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือเอาเปรียบผู้อื่น การให้และเปิดเผยข้อมูลกับบุคคลภายนอก
ต้องให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทียม ทันต่อเหตุการณ์ ไม่เกินจริง ทั้งที่มีผลกระทบด้าน
บวกและด้านลบ ผ่านหน่วยงานกลางที่ทาหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน สร้างความโปร่งใสและ
ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ.2544
แนวปฏิบัติ
1) ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ หรือนโยบายว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของภาครัฐและของสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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2) นโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการ ข้อมูลส่วนใหญ่สามารถเปิดเผยให้พนักงาน
สามารถหาข้อมูลที่มีอยู่ได้อย่างอิสระ ในการติดต่อธุรกิจกับหน่วยงานภายนอกก็ถือปฏิบัติใน
ลักษณะแบบเปิดเผยและเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ พนักงานสามารถศึกษาวิ ธีการตัดสินใจเหล่านั้น
ได้อย่างเปิดเผยด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง
3) ต้องแน่ใจว่าเอกสารที่อยู่ในการดูแลของตนจะถูกเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัย อย่าง
ระมัดระวัง และแน่ใจว่าการจัดเก็บได้แยกหมวดหมู่ไว้อย่างเหมาะสม ง่ายต่อการเรียกใช้งาน การ
เก็บรักษาข้อมูลต้องดาเนินการตามกาหนดเวลา และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
4) ต้องระมัดระวังเรื่องข้อมูล ไม่ว่าจะโดยทางวาจาหรือการเขียน เพราะเมื่อข้อมูลออกไป
นอกองค์กรอาจจะทาให้เกิดปัญหาได้ หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
5) การปกป้ อ งความลั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล หากพนั ก งานเชื่ อ ว่ า ตนเองถู ก ละเมิ ด ควร
รายงานผู้บังคับบัญชาของตนเอง
6) การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ต้องไม่ใช้โดยวิธีการใด ๆ
ที่เป็ น การฝ่ าฝื น กฎหมาย และใช้ เพื่ อประโยชน์ ของสถาบั น คุ ณวุ ฒิ วิ ชาชี พ (องค์ก ารมหาชน)
เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของตนเอง
7) ใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่
8) การสื่อสารระหว่างกันต้องเป็นไปตามความเป็นจริง และคานึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการทบทวน ตรวจสอบแนวทางการสื่อสารอย่างสม่าเสมอ
9) ไม่นาเสนอสิ่งที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ สถาบันศาสนา
สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
10) เอกสารสาคัญและข้อมูลที่เป็นความลับ จะต้องได้รับการดูแลด้วยวิธีการเฉพาะที่
กาหนดไว้ในแต่ละระดับ แต่ละชนิด หรือประเภทของข้อมูล เมื่อพ้นช่วงระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษา
ข้อมูลหรือเอกสาร พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลให้มีการทาลายด้วยวิธีที่เหมาะสมถูกต้องกับข้อมูล
หรือเอกสารแต่ละประเภท
11) ในการรายงานงบการเงิ น หรื อ รายงานใด ๆ ที่ ต้ อ งส่ ง ถึ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
บุคคลภายนอก พนักงานที่เกี่ยวข้องต้องมั่นใจว่าได้รายงานหรือเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง
12) ส่งเสริมการนาเสนอในเชิงบวกมากกว่าการนาเสนอในเชิงลบ โดยเฉพาะเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคม
ข้อพึงระวัง
1. การสื่อสารที่ไม่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและคุณภาพที่แท้จริงของสินค้าหรือบริการ
2. การสื่อสารที่เกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้าหรือบริการ
3. การนาข้อมูลขององค์กรไปให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลโดยทั่วไปโดยไม่ทราบความสาคัญของข้อมูล
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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5. การจัดทาข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
6. การขาดมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการจัดการกับข้อมูลเพื่อไม่ให้ถูกทาลายหรือเกิด
การสูญหาย
7. การทาลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารที่จะทาลาย
8. การบันทึกคากล่าวที่เป็นเท็จ หรือข้อเท็จจริงที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิง
ตัวอย่าง
ท่านจะปฏิบัติเช่นไรในกรณีต่อไปนี้
1. ช่วงสิ้นปีมีการทา 5ส ในหน่วยงานของท่าน ซึ่งเอกสารส่วนใหญ่เป็นเอกสารสาร
ทางด้านบัญชี ท่านได้รวบรวมเอกสารที่เกินอายุต้องเก็บตามกฎหมาย เพื่อนาไปทาลายทั้ง
กล่องจะต้องปฏิบัติอย่างไร
คาแนะนา
ควรต้องตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและจัดทารายการหรือบัญชีเอกสารที่ทาลายไว้เป็น
หลักฐานก่อนการทาลาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่ครบอายุทาลายหลุดรอดไป
2. กรรมการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานที่ ล าออกไปแล้ ว ต้ อ งไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ความลับนานเท่าใด หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีผลเช่นใด
คาแนะนา
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตลอดไป โดยเฉพาะหากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
3. พนักงานที่นาข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผย มีความผิดอย่างไรบ้าง
คาแนะนา
การนาข้อมูลลับขององค์กรไปเปิดเผยเป็นการทาผิดจริยธรรมการดาเนินงานสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และผิดวินัยพนักงาน จึงจะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
4. ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้น ๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับ
บุคคลภายนอกหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้หรือไม่

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
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คาแนะนา
สามารถให้ ข้อ มูล เกี่ย วกับ งานที่รั บ ผิด ชอบได้ โดยต้ อ งไม่เกิ นจริ ง หรื อ เกิ น ความ
จาเป็นและต้องคานึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจทาให้
เข้าใจว่าเป็นความพยายามหรือจูงใจให้หลงผิดได้
5. หากท่านทราบว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะไปลงทุนซื้อที่ดินแห่ง
หนึ่ง และท่านได้ไปซื้อที่ดินไว้ก่อนเพื่อเก็งกาไร พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการ
ดาเนินงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือไม่
คาแนะนา
พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจริยธรรมการดาเนินงานสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) เนื่องจากเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งการหาประโยชน์
จากข้อมูลภายในรวมถึงการหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ผู้อื่นด้วย โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มา
จากการปฏิบัติหน้าที่
6. บุคคลภายนอกที่ท่านรู้จักได้ติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ของพนักงานในหน่วยงานของท่านโดยแจ้งว่าต้องการจะนาไปใช้ในการติดต่อ เพื่อเสนอขาย
สินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น บัตรเครดิต การให้กู้ยมื เงิน ท่านจะปฏิบัติเช่นไร
คาแนะนา
ถึ ง แม้ ว่ า ข้ อ มู ล ชื่ อ ที่ อ ยู่ หมายเลขโทรศั พ ท์ จะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ท ราบโดยทั่ ว ไปใน
หน่วยงานยังคงถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนเปิดเผย
เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ท่านจึงไม่ควรให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก
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๓๗

บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดย
ปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆนอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้
แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วย
การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทาลาย
ชื่อเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง
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