คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนของโรงพยาบาลหนองหิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

โรงพยาบาลหนองหิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย

คํานํา
โรงพยาบาลหนองหิน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยในฐานะเปนผูใชอํานาจรัฐในการปกครองและบริหาร
จัดการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เปนหนวยงานที่มีหนาที่ในการใหบริการสาธารณะดานตางๆ ซึ่งดําเนินการแกไขปญหา
ตางๆที่เกิดขึ้นใหแกประชาชน เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชน และมีความเขาใจในสภาพและรับรูถึงสาเหตุ
ของปญหาที่เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานและดําเนินการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยยอมอาจสงผลกระทบตอ
ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหนาที่ หรือ ละเวนการปฏิบัติหน าที่โดยมิช อบ หรือไดใช
อํานาจในตําแหนงหนาที่เพื่อแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย รวมทั้งปญหาการทุจริตคอรัปชั่น
อันเปนปญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเปนเวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซอนของปญหาทุจริต ซึ่งทาง
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เกริ่นนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัป ชั่นประเภทหนึ่ง เพระเปน การแสวงหาประโยชนสวน
บุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใชดุลพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจชองเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิ บัติหนาที่สาธารณะ ขาดความ
เปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม จนสงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหผล
ประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชนสูญเสียไปอาจอยูในรูปของ
ผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึงคุณคาอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคต
ตั้งแตระดับ องคก รจนถึงระดับสังคม ตัวอยา งเชน การที่ เจาหนาที่ ของรัฐเรียกรับ เงิน หรือผลประโยชนอื่น ใดจาก
ผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละ
เวน การยกเวน หรือการจั ดการประมูลทรัพ ยสินของรัฐเพื่อ ประโยชนข องเจาหน าที่ของรัฐ และพวกพ อง ฯลฯ
เปนตน
อยางไรก็ตาม ทามกลางผูจงใจกระทําความผิดยังพบผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรู
ในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหารองเรียนเรื่องการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา
ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ประเทศ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยไดตระหนักถึงความสําคัญการมีผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ
ราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสร า งค า นิ ย มหลั ก ของคนไทย ตามนโยบายของคณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ (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. มีสติรตู ัว รูคิด รูทํา
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนสวนตน
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หลักธรรมาภิบาล
“หลั ก ธรรมาภิ บ าล” หรื อ อาจเรี ย กได ว า “การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี หลั ก ธรรมรั ฐ และ
บรรษั ท ภิบ าล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจั กกัน ในนาม “Good Governance” ที่ห มายถึ ง การปกครองที่ เป น ธรรม นั้ น ไม ใช
แนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคมของมวลมนุษย
เปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน
และคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปน
ธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและ
เปนธรรม
๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสรางคานิยมที่
ดีงามใหผูปฏิบัติงานในองคการหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ ความอดทน
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่เปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมา
และสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการ
เปดเผยขอมูลขาวสารหรือเปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของ
ภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และรวมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจสําคัญ ๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวมไดแก การ
แจงความเห็ น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่ นๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดย
ภาครัฐหรือ โดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิ ดความสามั คคีและความร วมมือกั น ระหว างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง
โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการ เพื่ออํานวยความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาที่การงาน
ที่ตนรับผิดชอบอยู และพรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที
๖. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขางจํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการ
จําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคา ซึ่งจําเปนจะตองตั้งจุดมุงหมายไปที่ผูรับบริการหรือประชาชน
ดวย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแก พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแส
โลกาภิวัตน และความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกิน โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ
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การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดาน
ตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตั ด สิ น ใจและการดํา เนิ น กิ จ กรรมต า ง ๆ ให อ ยู ในระดั บ พอเพี ย ง ต องอาศั ย ทั้ ง ความรูแ ละ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรูเกี่ยวกับ วิชาการตางๆ ที่เกี่ ยวของ อย างรอบด าน ความ
รอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต
ประมวลจริย ธรรมของสํา นัก งานสาธารณสุข จังหวัด เลย จึง ได กําหนดมาตรฐานจริ ย ธรรมอั นเป นคานิ ย มหลั ก
ดังเชน
1. ประมวลจริยธรรมของข าราชการและลูกจา ง สํานัก งานสาธารณสุข จังหวั ดเลย ได กําหนด
ขาราชการและลูกจา งทุก คน มีหน าที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่ อ รักษาประโยชน สวนรวม เปน กลาง
ทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก
๑o ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับ
ซอน
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑o) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคณ
ุ ธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
นอกจากนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ยังไดกําหนดขอบังคับ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการ
ประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการและลูกจาง ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรมธํารงไวซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการอันจะทําใหไดรบั การยอมรับเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี้
ขอ ๑ ความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต
๑.๒ ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัดและโปรงใสเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรูความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ
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๑.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเองและมุงมั่นแกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด
ขอ ๒ การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา
๒.๑ ใหบริการแกประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ
๒.๒ ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ไดอยางถูกตองรวดเร็วและครบถวน
ขอ ๓ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๓.๑ ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานเพื่อใหเกิดผลดีและเปนประโยชนตอ
สวนรวม
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
ประกาศเจตนารมณสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปนหนวยงานในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น
เนื่องดวยสํ านัก งานสาธารณสุข จังหวั ดเลย เป นหนวยงานที่ รับ ใชแ ละใหบ ริการประชาชนอย า ง
ใกลชิด ซึ่งในการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ไดคํานึงถึงความตองการและประโยชนสูงสุดของ
ประชาชนเปนหลัก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาที่ทํา
ให เกิ ด ผลกระทบและความเสีย หายต อพี่ นอ งประชาชนทั้ง ทางออ มและทางตรง ทํ าให ผลประโยชนไม ตกถึ งมื อ
ประชาชนอยางแทจริง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยจึงมีเจตนารมณรวมกันในการดําเนินงานใหเกิดความโปรงใส
เปนธรรม และสามารถตรวจสอบไดเพื่อใหองคกรเปนหนวยงานในการตานการทุจริตคอรัปชั่น โดยใหเจาหนาที่ทุก
คนถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. ไมยักยอก เบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ
๒. ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพื่อประโยชนมิชอบ
๓. ไมใชอํานาจหนาที่เพื่อประโยชนตนหรือพวกพอง
๔. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เสมอภาค
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๕.
๖.
๗.
๘.

กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
เปดเผยตอสาธารณะเมื่อพบเหตุคอรรัปชั่น
รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น
พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

ในคูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุก ตใช
เพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ บท ไดแก
๑. บทที่ ๑ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. บทที่ ๒ การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. บทที่ ๓ การให – รับของขวัญและประโยชนอื่นใด
ความหมายผลประโยชนทับซอน
คํา วา Conflict of Interests มีการใชคําภาษาไทยไวหลายคํา เชน “ผลประโยชน ทับ ซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปนรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักการบริหาร
กิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี (Governance) โดยทั่ ว ไปเรื่ อ งผลประโยชน ทั บ ซอ น จึง หมายถึ งความทั บ ซ อ นระหว า ง
ผลประโยชน สวนตน และผลประโยชนส าธารณะที่ มีผ ลตอ การปฏิบัติ หนาที่ข องเจา หน า ที่ข องรัฐ กล าวทั้งเป น
สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อให
เกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปแบบของ
ตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้ น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ
ดังนี้
๑. หาผลประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่
ใหบริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงิน
จากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรราชการ
ทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาวดัก
หนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทําทํางานเดิม โดยใช
ความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของ
สาธารณะมีความสําคัญในอันดับตน
ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุก
คนเสมอภาคภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม)
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บทที่ ๑
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนหรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนส วนรวม
(Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบั นที่เปนบ อเกิดของปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเปน อุป สรรคตอการพัฒ นา
ประเทศ
ประมวลจริย ธรรมในการป อ งกั น หาผลประโยชน ทั บ ซ อ นในการปฏิ บั ติ ราชการหลายประการ
ดังปรากฏในประมวลจริยธรรมของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ไดกําหนดมาตรฐานจริยธรรม สําหรับในบทนี้จะ
ได ส ะท อ นหลั ก การและแนวคิ ด ที่ เป น สากลพรอ มขอ เสนอแนะแนวทางการประยุก ต ใช เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน ๓ หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปน ธรรมโดยใหผลประโยชนสาธารณะมีความสําคัญ
อันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมายและตองไดรบั การปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพเจาหนาที่ก็จะละเลยประโยชนสาธารณะและ
ใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติ
มิชอบในที่สุด
• ผลประโยชน ทั บ ซ อ นไม ไ ด ผิ ด ในตั ว มั น เองเนื่ อ งจากเจ า หน า ที่ ก็ มี ชี วิ ต ส ว นตนมี บ างครั้ ง ที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยางโปรงใสและพรอมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐ
และเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรม
องคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะ
พยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้เรียกวามี
การใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
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- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ
• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/กลุมไม
วาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่
แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขงศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน
เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับ เงินไมไดเกี่ยวกับ การไดมาซึ่งเงิน ทองเท านั้ น แต ยังเกี่ย วกับ การ
เพิ่มพูน ประโยชนห รื อปกป อ งการสูญ เสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนงในบริษัทที่ รับ งานจากหนวยงาน
รวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่แสดงน้ําใจไมตรี
อื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒ นธรรมอื่นๆ เช น สถาบั นการศึก ษาสมาคมลัทธิแ นวคิดมักอยูในรูป ความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รักมัก ที่ชังและมี
ขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูท่ที ํางานใหภาครัฐคือการใหความสําคัญ
อันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับทองถิ่นและ
ระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจก
บุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตนเจาหนาที่ภาครัฐ
สามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- 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) นิ ย ามวาเป นความทั บ ซอ นระหวางผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐดังนี้
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ผลประโยชนทับซอนมี ๓ ประเภทคือ
- ผลประโยชน ทับ ซอ นที่ เกิด ขึ้น จริง (actual) มีค วามทั บ ซ อนระหวางผลประโยชน ส วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แต
จริงๆอาจไมมีก็ไดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวา
การจัดการผลประโยชนทั บซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม
เทานั้นแตตองทําใหคนอื่นๆรับรู และเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
- ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต
•หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing
interests) มี ๒ ประเภท
- ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้ง
สองออกจากกั น ได อาจทํ า ใหทํ า งานไมมี ป ระสิ ทธิ ภ าพหรือ แม ก ระทั่ง เกิ ดความผิด พลาดหรื อ ผิ ดกฎหมาย ปกติ
หนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งใน
หนวยงานที่มีกําลังคนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไม
คอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบ ทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หนาที่ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก
หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควร
ถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทํา
หนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักเจาหนาที่
ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูกผิด
ไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคล
อยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุวงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไม
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนับสนุนความโปรงใสและพรอมรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัยกระบวนการ
แสวงหาเปด เผยและจัดการที่ โปรงใส นั่นคือเป ดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับ ผิดมี วิธีการตางๆเชน จด
ทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการเปดเผยผลประโยชนสวน
ตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชนทับซอนการ ใช
กระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวน
ไดเสีย
• ส งเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติต นเปน แบบอยาง : การแกปญ หาหรือจั ดการ
ผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการจัดการ
ตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและนโยบายและ
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เจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สร า งวั ฒ นธรรมองค ก ร : ผู บ ริ ห ารต อ งสร า งสภาพแวดล อ มเชิ ง นโยบายที่ ช ว ยสนั บ สนุ น
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่งตอง
อาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับ กฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- ส งเสริมใหมีก ารสื่อ สารอย างเป ดเผยและมีก ารเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่ อให เจาหน าที่ส บายใจใน
การเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ให เจาหนา ที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน
ทับซอน เพื่อใหรสู ึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน
• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวางๆไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่ เกี่ยวของสามารถ
นํ าไปพั ฒ นาเป น รูป แบบการจั ดการตามบริบ ทขององค ก รและกฎหมายได มี ๖ ขั้ น ตอนสํ า หรั บ การพั ฒ นาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการผลประโยชน
ทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่ อ สารให ผู มี ส วนได เสี ย ผู รับ บริ ก าร ผู ส นั บ สนุ น องค ก ร และชุ ม ชนทราบถึ ง ความมุ งมั่ น ใน
การจัดการผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
• รายละเอียดแตละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
- ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชน
ทับซอนและผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง
- เป า หมายสํ า คั ญ คื อ องค ก รต อ งรูว า อะไรคื อ ผลประโยชน ทั บ ซ อ นที่ เป น ไปได เพื่ อ ป อ งกั น
ไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมี สว นรวมของเจาหน า ที่ มีสวนสํา คัญ เพราะจะทํ าให ระบุ จุ ด เสี่ ย งได ครอบคลุ มและทํ าให
เจาหนาที่รสู ึกเปนเจาของและรวมมือกับนโยบาย
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- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัวความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัวชุมชนชาติพันธุศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจีโอสหภาพ
การคาพรรคการเมืองฯลฯ) การทํางานเสริมความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยงเชนการปฏิสัมพันธกับภาคเอกชนการทําสัญญาจัดซื้อจัดจางการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจการออกใบอนุญาตการใหบริการที่อุปสงคมากกวา
อุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษการใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอ
พิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
- การระบุ ผ ลประโยชน ทั บ ซ อ นนี้ ต อ งพิ จ ารณานิ ย ามและข อ กํ า หนดทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ ง
ประกอบดวย
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับ ผิดชอบของแตละคนดังนั้นกฎเกณฑเกี่ยวกับ
การจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกรและยังตองทํา
ใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับ ซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้น จริงแบบที่เห็น หรือ แบบ
เปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่ อให การจัด การผลประโยชนทับ ซอนมีป ระสิทธิภาพ ตองมี การให ความรูอย างตอเนื่ องตั้ งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรูจะเริ่ม
ตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบายและขอมูลที่จะ
ชวยให พ วกเขาสามารถระบุ และเป ดเผยผลประโยชน ทับ ซอน สวนตัวผูบ ริหารเองก็ ตองรูวิธีจั ดการผลประโยชน
ทับซอน
- ขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอนผลประโยชน
ทั บ ซอ นใดเกิ ดขึ้ น บ อยในองคก ร อะไรคือ จุดเสี่ย งที่ ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต างของความรับ ผิดชอบใน
การปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่ชัดเจนสําหรับการระบุ
และจัด การผลประโยชน ทับ ซ อ นโดยเน นตรงที่ เป นจุ ดเสี่ ยงมากๆ เชน การติด ตอ การร วมทํ า งานกั บ ภาคเอกชน
การแลกเปลี่ย นบุค ลากรกับ ภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้น ตอนและกระจายอํา นาจความสัม พั น ธ กับ เอ็ น จีโอ
และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการให ความรูแ ลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผู บริหาร รวมถึงกลยุทธ การจัดการที่ มี
ประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยใน
การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจั ด การผลประโยชน ทั บ ซ อ นที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ จํ าเป น ต อ งอาศั ย ความทุ ม เทของผู ที่อ ยู ใน
ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะคํานึงถึงสิ่งที่
ผูบริหารใหความสนใจ
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- ผู บ ริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วา หนวยงานมีป ญ หาผลประโยชน ทับ ซอ น
หรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวาอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับ ซอน และ (๓)พิ จารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับ และลั กษณะของ
ตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพกัน
- การทํ า งานกั บ องค ก รภายนอกไม วา เป น เอ็ น จี โอหรือ ภาคธุ ร กิจ องค ก รต อ งระบุ จุด เสี่ ย งของ
ผลประโยชน ทั บ ซ อนก อ น และพั ฒ นาวิ ธี ป อ งกั น ไม ว า เป น เรื่ อ งข อ มู ล ภายใน หรือ โอกาสการใช อํ า นาจหน า ที่
เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหท ราบนโยบายการจั ดการผลประโยชน ทับ ซอ นและผลที่ตาม
มาหากไม ปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรม
ธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อ สารแบบสองทางกั บ องค ก รภายนอก อาจใชวิธีต า งๆ เชน ให มี ส ว นร วมใน
การระบุ จุ ด เสี่ ย งและร ว มกั น พั ฒ นากลไกป อ งกั น แก ไขป ญ หา ขอรับ ฟ ง ความเห็ น ต อ ร า งนโยบายการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทําใหได
นโยบายที่ สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือ จากผูมี ส วนไดเสีย ทั้ งนี้ ในการรวมกัน จั ดการ
ผลประโยชนทับซอนกับผูมีสว นไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอ โดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพสังคม
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ
การแสวงหาการเรี ยนรูเชนนี้ยั งเปน การสื่ อสารวาองคกรมี ความมุง มั่น ในการจัดการผลประโยชนทับ ซอ นอี กดวย
การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและ
การใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/
อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ
ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่
โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใช ห ลั ก แห ง ความรับ ผิด ชอบและการแสดงออกซึ่ง ความพร อมรับ ผิ ดให แ ก ส าธารณชน
การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิด

12
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

๑๓

บทที่ ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ
ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่
โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลั บ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลั ก (core) ของการปกป องคุม ครองพยาน (whistlblowing) ใช ห ลัก แห งความรับ ผิ ด ชอบและ
การแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแ กสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทํ าผิดที่รายแรงหรือ
เปน ปญ หาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือ ภายนอกองคกรต อสาธารณชนเป น
ทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่
ปญ หาสําคัญ คือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญ ญาที่ มีตอสวนรวม และ
กับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึ ดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปน คานิยมที่เปนหลักคุณธรรมใน
มาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรัก ภักดีเป น สัญ ญาที่ มีตอกลุม คนและ
สังคมที่ใหความสําคัญ วา บุคคลจะผิดสัญ ญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเป น ปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให
บุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปนความลับไดรับการปกปอง
แตในทางปฏิบัติผูเป ดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเป ดเผยควรจะ
เปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเป ดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่
รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่ภาครัฐ
ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่
โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับ
วิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core) ของการปกปองคุมครอง
พยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับ ผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การ
เปด เผยที่เหมาะสมคือเมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเป นปญ หาความเสี่ยงสาธารณะการรายงานการกระทํ าผิ ด
ภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุดโดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการ
บริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะ
การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่

๑๔
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับ
ความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

• การสงสาสนขององคกร :
องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงวา
เปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาที่วา
จะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับ กรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิด
การกระทําผิด

• กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย :
รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบาย
ขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปนมาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติ
และไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการกระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวย
การเป ดเผยการกระทําผิดเพื่อ ปอ งกันการละเมิดหลักคุณ ธรรม ต อ งมี ก ลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบที่ เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตางๆ นั้นตองอธิบายไดดวยวาจะมีการดําเนินการ
อยางไร และองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยางเต็มที่

• องคกรควรจะทําอยางไร :
วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการกระทําผิดจัดชองทางอํานวย
ความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆที่จะไดรบั ผลกระทบ
วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยานคือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
ซึ่งเปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ(เชน
กลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรมภายนอก การรายงานหรือ
เปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน
- การกระทํ า ที่ เป น เหตุ ให เป น อั น ตรายต อ อนามั ย สาธารณะ ความปลอดภั ย หรือ อั น ตรายต อ
สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรือ การดู หมิ่น เหยีย ดหยามกัน ในที่ ทํางาน องค ก รควรกํา หนดกระบวนการเป ด เผยผลประโยชนส าธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผยจะตองทํา
อยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอการเปดเผยการ
กระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วา
เมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอหัวหนาผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย
และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร

๑๕
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ
และสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรบั จางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับ การคุม ครอง เชน การเปดเผยตอสื่อมวลชน
การเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือการเปดเผยเพื่อ
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

• การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน
มาตรฐานทางจริยธรรมตองกําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงหรือการ
ใหบริการที่ไมเปนธรรมการจัดการเกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญ ชาหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ
เชน ปปช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ
หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยาง
เชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนํา
ตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและ
ผูบังคับบัญชา

• เบื้องหลังความสําเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกตองขององคกร
องคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการปองกัน ปราบปรามการประพฤติมิ
ชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒ นธรรมเกิดจากการเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการเปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการ
เปดเผยอยางแข็งแกรง

๑๖
การปกปองสิทธิของบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมากหนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะให
การดูแลอยางเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอยางเทาเทียมซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนา
ความรับผิดชอบในการรายงาน

• ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชน
สาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่นๆ
และหัวหนาสายงาน
•บทบาทสําคัญของการบริหาร
ผูบริหารระดับลางมีบ ทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ (Public Information
Disclose : PID) ชวยให เกิ ดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุ ปสรรคในการรายงานของผูเปด เผย
ผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง
ตอผลที่จ ะเกิดต อ ทีม งาน บทบาทสํา คัญ ที่สุดที่ไดจากการวิ จัย คือการปรับ เปลี่ ยนทั ศ นคติข องข าราชการตอการ
รายงาน
สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญ มากใน
การสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจาก
การตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความ
เชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมด
รั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
บทบาทอืน่ ๆคือ
- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแน ใจว า
ไดรับการสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหารจะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย และเจาหนาที่โดยใหคําปรึกษาแนะนํา
ลูกนองไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และตรวจสอบขอมูล
อยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสียและตรงไปตรงมาไมวาจะยาก
เพียงไร

๑๗
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลั บ เชื่อมั่น ในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิ ดจากการเปดเผยข อมู ลที่ ไดรับ จากผูเปดเผยจะตอ งเป น
เอกสารที่ส มบู รณ หากมีก ารรายงานดวยวาจาจะตองสรุป รายละเอียดเปนเอกสารผูบ ริห ารจะตองระงับ ไมให การ
กระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชนสวนตนหรือทํา
ใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวก
ตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิด จัด
ใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการ
ไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงาน
การเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หน วยงานควรสร า งกลไกในการสนั บ สนุ น และปกป อ งคุ มครองผู เป ด เผยข อ มู ลมี นโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม
เปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดใหคําปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสรางธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มี ห ลัก สู ตรการฝ ก อบรมเพื่ อ ให แ น ใจวา การเป ด เผยขอ มู ล สาธารณะจะได รับ การปฏิ บั ติ อย า ง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

๑๘

บทที่ ๓
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญ และผลประโยชนของขาราชการพลเรือ นและเจา หนาที่ ภาครัฐ ในประมวลจริย ธรรมข าราชการพลเรือ น
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ
วา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก
ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับ ของขวัญ และผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทํา
หนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบตอความถูกตองชอบธรรม
ที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพ ยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวั ญ ที่ ส ามารถคิ ด ราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึ ง สิ น ค า บริ โ ภคความบั น เทิ ง การ
ตอนรับใหที่ พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตรลดราคา
สินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวั ญและประโยชน อื่น ใดที่ คิดเปน ราคาไมได (Intangible gifts and benefits)หมายถึ งสิ่ ง
ใดๆหรือบริการใดๆที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายไดอาทิเชนการใหบริการสวนตัวการปฏิบัติดวยความชอบสวน
ตนการเขาถึงประโยชนหรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่นๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอยางไร
การจะรับ ของขวัญ และหรือผลประโยชนใดๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสิน ใจวาจะรับ หรือไมรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนคือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม

๑๙
๑. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธไดหรือเปนการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทํา ไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผ ลต อ การตั ดสิ น ใจในการปฏิ บัติ ตน
หรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
ถา ทา นทํา งานอยู ในกลุมเสี่ย ง อ อ นไหว หรืออยู ในข า ยที่ตอ งไดรั บความไว วางใจเปน พิ เศษเช น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตตางๆ
ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคา เพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดย
สวนราชการที่ อยูในกลุม ปฏิบั ติห นาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิช อบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้ อย างเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตองกระทํา
ดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชน
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชา
สังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรบั การปฏิบัติ
อยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยาง
เปน ธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอ มรั บผิดชอบ และแสดงพฤติก รรมที่
ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ

๒๐
๒.เราตองรายงานหรือไม
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญ าต
หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถจั ดการเรื่องนี้ไดอ ยา งเหมาะสม การรายงานการรับ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชนใดๆตองมีก าร
ลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร และ
ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวาตัว
ทานและองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวา
หนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆและมิได
กําหนดใหรายงานการรับของขวัญ และผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา๓,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค า ทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติ ศ าสตร เช น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวา
จะมีคาราคาเทาใด
ของขวั ญหรื อผลประโยชนที่ ได รับ เมื่อ เที ย บกั บ ราคาตลาด มี คาน อ ยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม ตอ ง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน ใดๆเมื่ อ เที ย บกั บ ราคาตลาดมี ค า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต อ งรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจาหนาที่
มีความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆรับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสิน
ขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรื อ
เจาหน าที่ข องรัฐผูนั้ น เก็บ รักษาของไวเปน กรณี ไป เชน ของขวัญ ในการย ายหนวยงานในขณะดํา รงตํ าแหน งเดิ ม
ของขวัญ ในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย
ฯลฯ

๒๑
ถาในปงบประมาณใดๆคุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม
เดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญ และหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม

เพื่ อ เป น การขอบคุณ ในการให บ ริก ารที่ ดี แตเมื่ อรวมกัน แลวมีคามากกวาสามพั น บาทตอ งรายงานของขวัญ หรื อ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรบ
ั บริการ(ประชาชนองคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอให เกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธ
ไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตอ งใหเปนทรัพ ยสิ นของส วนราชการและสว นราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝ นนโยบายวาดวยการรับ ของขวัญ หรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝ าฝ น การปฏิ บัติต ามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับ ของขวัญ และผลประโยชนใดๆเปนสาเหตุใหสาธารณชนรับ รูวามี การปฏิบัติอย างมีอคติมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐ
และตอขาราชการ
กุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญคือ
๑. ความพยายามที่ จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนน อยกวา
ความเปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญ และหรือ
ผลประโยชน นั้น ๆมีคาต่ํ ากวาที่เปน จริง เพื่ อ หลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทํ าดั งกล าวนั บ ว าเป น การคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
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๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้น
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความ
คาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการทําใหเกิดความรูสึกชอบหรือ
อยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงาน-รับ จาง-รับเหมาฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพล
ของความชอบหรือประโยชนตอบแทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนด
ในสถานการณ เช นนี้ ผู รับ จาง ผูรับเหมา และหรือผู รับ จั ดซื้ ออาจรับ รูผิ ดพลาดและเข าใจว าการ
รับจางตางๆไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคาการบริการ
นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกรขาราชการและหรือเจาหนาที่
ของรั ฐจะมี พ ฤติ ก รรมเคยชิ น กั บ “การรับ รางวัล ” จากการปฏิ บั ติห น า ที่ แ ละละเว น การปฏิ บั ติ ห น า ที่ โดยความ
รับผิดชอบซึ่งจัดไดวาเปน การรับสินบน
การแสวงหาเหตุผ ลเพื่อ บิ ดเบื อ นความจริง มี แ นวโน ม ที่ เป น ไปได ม ากที่ เราจะรับ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน โดยเฉพาะสิ่งที่ถู กใจเรา บุคคลอาจสงสั ยว าการรับ ของขวัญ และหรือ ผลประโยชน ใดๆ ถื อไดว าเป น
ความผิดแตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉัน รูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาํ เชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน
พิเศษบาง”
“เพราะฉัน เปนคนพิ เศษจริงๆ ดังนั้น ผูบังคับ บัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป นคน
แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้แมวาฉันจะ
ใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ท า นต อ งระลึ ก อยู เสมอว า เหตุ ผ ลที่ ท า นใช ก ล า วอ า งเช น นี้ ไ ม ส ามารถปกป อ งท า นจากการถู ก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคคลที่ทาํ หนาที่จัดซื้อจัดจาง (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 เมื่อทานเปนขาราชการและหรือเจาหนาที่
ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหป ฏิบัติหนาที่แ ละตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ทานถูกคาดหวัง
ไม ใหแ สวงหารางวัล หรือผลประโยชน ในรูป แบบใดๆ นอกเหนื อ จากเงิน เดือ นและผลประโยชนที่ รัฐจั ดให แม วา
นโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไร
ก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสู
ความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้ง องคกรของทานเอง
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