คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลทุงใหญ

โรงพยาบาลทุงใหญ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
โรงพยาบาลทุง ใหญ ในฐานะเป นผู ใช อํา นาจรัฐ ในการปกครองและบริ ห ารจัด การในเขตพื้ น ที่
รับ ผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีห นาที่ในการใหบริก ารสาธารณะดานตางๆ ซึ่ง ดําเนินการแกไขปญ หาตางๆ
ที่เกิดขึ้นใหแกประชาชน เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานและดําเนินการของโรงพยาบาลทุงใหญยอมอาจสงผลกระทบตอชุมชน
และประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติห นาที่หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โ ดยมิชอบ หรือไดใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริต
คอรัปชั่นอันเปนปญ หาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของ
ปญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการทุจริตได
โรงพยาบาลทุงใหญ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงานและการดําเนินการของโรงพยาบาล
การปฏิบัติห นาที่ห รือละเวนการปฏิบัติห นาที่โ ดยมิชอบ หรือไดใชอํานาจในตําแหนง หนาที่เ พื่อแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไดโ ดยชอบดวยกฎหมาย จึง ดําเนินการจัดทําคูมือการพัฒ นาสง เสริม การปฏิบัติง าน
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลทุงใหญ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป
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เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ไปแทรกแซงการ
ใชดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ หนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะ
ของส ว นรวม และทํ า ให ผ ลประโยชน ห ลั ก ขององค ก ร หน ว ยงาน สถาบั น และสั ง คมต อ งสู ญ เสี ย ไป
โดยผลประโยชนสูญ เสียไปอาจอยูในรูป ของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบ ริก าร ความเปนธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตัง้ แตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่
เจาหนาที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสิน
ของรัฐเพื่อประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง ฯลฯ เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษ
ทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิด
ของปญหาการทุจ ริตประพฤติมิชอบในระดับ ที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญ หาการขาดหลักธรรมาภิบ าล
และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
โรงพยาบาลทุง ใหญ ไดตระหนัก ถึง ความสําคัญ การมีผ ลประโยชนทับ ซอนในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลัก ของคนไทย ตามนโยบายของคณะรัก ษาความสงบแหงชาติ (คสช.)
เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง โดยตองสรางคนในชาติ ใหมีคานิยมไทย ๑๒ ประการ
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย
๘. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน
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หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้น
ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคม
ของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและ
เปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยาง
เสมอภาคและเปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง
คานิยมที่ดีง ามใหผูปฏิบัติง านในองคการหรือสมาชิก ของสัง คมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสัง คมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรให
มีความโปรง ใส มีก ารเปดเผยขอมูล ขาวสารหรือเปดใหป ระชาชนสามารถเขาถึง ขอมูล ขาวสารไดส ะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวน
รวมไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัด
การผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรอง
ในหนาที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหาร
จัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือ
ประชาชนดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่ อ นไขความรู ประกอบด ว ย ความรู เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการต า งๆ ที่ เ กี่ ยวข อ ง อย า งรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริยธรรมของโรงพยาบาลทุงใหญ จึงไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ดังเชน
1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการและลูกจาง โรงพยาบาลทุงใหญ ไดกําหนดขาราชการ
และลูกจางทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการ
เมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑
o ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชน ทับซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึก ใหป ระชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน
นอกจากนี้ โรงพยาบาลทุง ใหญ ยัง ไดกําหนดขอบั ง คับ เพื่อเปน กรอบมาตรฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการและลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมธํารง
ไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรับการยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว
ดังนี้
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ขอ ๑ ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ
๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชน
ตอสวนรวม
๓.๒ ขยันอุทิศตนและมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย
๓.๓ ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคีมีน้ําใจเพื่อใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน
๓.๔ พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ขอ ๔ การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริงเหตุผลเพื่อความยุติธรรม
๔.๒ ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่
ขอ ๕ การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๑ วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมายพรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง
๕.๒ ใชจายอยางคุมคามีเหตุผลและไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนารูจักพึ่งตนเองและลดละเลิกอบายมุข
ขอ ๖ การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน
๖.๒ กลาหาญและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเพื่อนขาราชการ
ขอ ๗ ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๗.๑ เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย
๗.๒ พรอมรับการตรวจสอบและรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ
ประกาศเจตนารมณโรงพยาบาลทุงใหญ เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยโรงพยาบาลทุงใหญ เปนหนวยงานที่รับใชและใหบริการประชาชนอยางใกลชิด ซึ่ง
ในการดําเนินงานของโรงพยาบาลทุงใหญ ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก
โรงพยาบาลทุงใหญ ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่ทําให
เกิดผลกระทบและความเสียหายตอพี่นองประชาชนทั้งทางออมและทางตรง ทําใหผลประโยชนไมตกถึงมือ
ประชาชนอยางแทจริง โรงพยาบาลทุงใหญจึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส เปน
ธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่
ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้
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๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

ในคูมื อเลม นี้ จะสะท อนหลั ก การและแนวคิด ที่เ ปน สากลพร อมขอ เสนอแนะทางการ
ประยุกตใชเพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชนทับซอน
คําวา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชนทับ
ซอน” “ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้
ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม
และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึงหมายถึง
ความทั บ ซอนระหวางผลประโยชนส วนตน และผลประโยชนส าธารณะที่มีผ ลต อการปฏิบัติห น าที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐ กลาวทั้งเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตาม
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม
มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่
ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจ
หนาที่ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลว
รับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณ
แกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูล ลับ ของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึง รีบไปซื้อที่ดินในบริเ วณ
ดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปน
นักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
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๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํา ทํางานเดิม
โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับ ซอนหรือความขัดแยง กันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลั กธรรมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
ประมวลจริยธรรมในการปองกันหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการหลายประการ
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของโรงพยาบาลทุงใหญ ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม สําหรับในบทนี้จะได
สะทอนหลัก การและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการ
ผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุม ชนคาดหวัง ให เ จาหนาที่ป ฏิ บัติง านอยา งเปน ธรรมโดยให ผ ลประโยชนส าธารณะมี
ความสําคัญอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ
ภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีป ระสิท ธิภาพเจาหนาที่ก็จ ะละเลยประโยชน
สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและ
อาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด
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• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้ง ที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรง ใสและพรอมรับ ผิดชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนา
วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้
เรียกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/
กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจ
ของเจาหนาที่แตรวมถึงคนที่ติ ดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเ มื่อใดเจาหนาที่ประสงคจ ะใหคน
เหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่ง ที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
หนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่
แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม
ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชังและมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตน
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
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- ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
- ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะมีความคาดหวังวาเจาหนาที่
ตองจํากัดขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูล
ภายใน
- หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
- ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
- ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนงขณะที่ไปหา
ตําแหนงงานใหม
•ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากลคือ Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็น
วามี แตจริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไมนอ ยกวาการจัดการผลประโยชนทับ ซอนที่เ กิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจ ะตอง
ประพฤติตนอยางมีจริยธรรมเทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับ
ซอนกับผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ใน
หนวยงานและเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะ
บทบาทหนาที่ทั้งสองออกจากกันได อาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพหรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติห นวยงานมัก มีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยัง มี
ปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บ างคนเทานั้นที่สามารถทํางาน
บางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ
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- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาที่ในหนวยงานหนึ่ง นั้นทําใหไดขอมูล ภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเ ปนประโยชนแกก ารทํา
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็
สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
บุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุ
วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับ ซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมี
วิธีการตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการ
เปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือ
จัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึง ความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และ
องคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบ
และนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกั บ
เรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่ง
ตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเ จาหนาที่สบายใจ
ในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใช
ในทางที่ผิด
- ให เ จา หนา ที่มีส วนร วมในการพัฒ นาและปรับ ปรุง นโยบายและกระบวนการจั ดการ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปนี้
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- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่
จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํา งาน เปนวิธีก ารกวางๆไมจํากัดอยูกับ รายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
สามารถนําไปพัฒ นาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบ ทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริห ารระดับตางๆรวมถึง เผยแพรนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นใน
การจัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิด
ผลประโยชนทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกัน
ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีสวนรวมของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําให
เจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจ
สวนตัว/ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น
(เอ็นจีโอสหภาพการคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจ
ตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่
อุปสงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน /สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผู
เดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
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๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนัก ของ
ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้น
กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือ
แบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให
ความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึง
นโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตอง
รูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับ ซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การ
รวมทํางานกับ ภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย
อํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจ
ใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูใน
ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนให
เจาหนาที่เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับ
ซอนหรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวา
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ
ลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เ กิดขึ้นก็
เลวรายไมแพกัน
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- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมู ลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่
เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่
ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมใน
การระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการ
ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทํา
ใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกัน
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและ
ตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับ ซอนตองไดรับการทบทวนประสิท ธิภาพสม่ําเสมอ โดย
สอบถามขอมูล จากผูใชร ะบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจ ริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เ ปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่น
ในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงาน
ขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตอง
เปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม
รับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
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บทที่ ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่
รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอ
สาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือ
ขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึ ดมั่น ในสิ่ง ถูก ต องและเป นธรรม ความเที่ยงตรงส วนบุ คคลเปนค านิยมที่เ ป นหลั ก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มี
ตอกลุม คนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปนปจจัยสําคัญ
อีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปน
ความลับไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขาม
การตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการ
กระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม
รับ ผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เ หมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่ รายแรงหรือเปนปญ หาความเสี่ยง
สาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ
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• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคด
โกงวา เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนํา
แกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มี
แนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ง
นโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่
ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย
การเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไกการรายงานและ
การตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการ
ดําเนินการอยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร :
วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทาง
อํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรับผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการ
บริหารซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หั วหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของ
แผนดิน
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ
สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู
คุก คามหรือการดูห มิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคก รควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน
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ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผย
จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอ
การเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยาง
เปนสัญ ชาติญ าณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหน า
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับ การคุม ครอง เชน การเปดเผยตอ
สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือ
การเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง
หรือการใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชา
หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือ
รายงานตอองคกรอิสระ เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนวยงานต องรับ ผิดชอบในทางปฏิ บั ติให ก ารเปดเผยผลประโยชนส าธารณะไดรั บ การ
คุมครองอยางเชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการ
ในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการ
อบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา

16

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองของ
องคกร องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกันปราบปราม
การประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสรางการ
เปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรง
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงาน
จะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําให
เจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน
• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบ ริห ารระดั บ ลา งมี บ ทบาทสํ าคั ญ ต อ กระบวนการเปด เผยขอ มูล สาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเ ปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับ ขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เ กี่ยวของกับ ผลการ
ตรวจสอบ และรับ ผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญ ที่สุดที่ไดจ ากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญ
มากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผล
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปน
เหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ
เปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจ ะเปนความลับ ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่ ง ที่
เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและ
ปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอื่นๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อให
แนใจวาไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
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- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษา
แนะนําลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจ ริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนได สวนเสียและ
ตรงไปตรงมาไมวาจะยากเพียงไร
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริหารจะตองระงับไมให
การกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชน
สวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผย
การกระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก
ขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา /ผูบริห าร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการ
สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดให
คําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญ และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชน
สวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอ การ
ตัดสินใจและการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน
กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิ น ทรัพยสิ น สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได
และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีร าคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคา ตี
ราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง
การตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตร
ลดราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญ และประโยชนอื่ นใดที่คิ ดเป นราคาไมไ ด (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติ
ดวยความชอบสวนตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวา
คนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไม
รับของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
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๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปน
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขาย
การรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสง ผลตอการทํางานใน
อนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ
เชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน
ของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบาย
ดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดัง นั้น องคก รหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญ หรือผลประโยชนม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพร อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
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๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจ ารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกร
หรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่อ อนไหวและ
ตองการความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับ
องคกร และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ใหแนใจที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและ
มิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธ
ที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองให
องคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา
๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ใหป ฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหง ชาติเ รื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ งหมดที่ มี ค าทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร เช น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม
ตองรายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน
ทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะ
ดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อน
รวมงานใหเมื่อเจ็บปวยฯลฯ

21
ถ า ในป ง บประมาณใดๆคุ ณ ค า รวมของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากผู ใ ห ค น
เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตาง
กลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะ
ไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง
ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวน
ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับ ของขวัญ หรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝ าฝนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอย
กวาความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอ ื่นใหคิดวาของขวัญ
และหรือผลประโยชนนั้นๆมีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการ
คดโกงและหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
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๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน ใ ดๆ อาจทํ า ให ติ ด เป น นิ สั ย อย า งรวดเร็ ว และ
กอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําให
เกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับจาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและ
หรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวา
มาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา และหรือผูรับจัดซื้ออาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวา
การรับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิด การปฏิบัติเปนวัฒ นธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือ
เจาหนาที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหนาที่และละเวนการปฏิบัติหนาที่
โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญ
และผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ถือไดวา
เปนความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะ
เปนการทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดัง นั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัล
ผลประโยชนพิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปน
คนแรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหท ดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่ง สินคาชนิดนี้
แมวาฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ทานตองระลึกอยูเสมอวาเหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ไมสามารถปกปองทานจากการถูก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง (HR procurement) ใหเขา
รวมสัมมนาดานทรัพยากรบุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนา
ที่มีบุคลิกเปน personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ได
เก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมไดรายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรม
การสัมมนา
ผูบังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการ
รายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวม
สัมมนาเปนเพราะไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินใจวา
จะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึง
ถูกขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อประโยชนตามความเหมาะสม
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โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎระเบียบ
: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือ
ผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา
: ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ
: ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
•บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและหรือ
เจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชนที่
รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แตอ ย า งไรก็ ตามควรมีขอบเขตในการรั บ เสมอ การฝ าฝน ขอบเขตดว ยการรับ ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของ
ทานเอง
เอกสารอานประกอบ
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