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ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน

สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมมาภิบาลและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
โรงพยาบาลบา นแพงไดต ระหนักถึง ความสําคั ญ การมีผลประโยชน ทับซ อนในการปฏิบั ติ
ราชการ จึงไดนํานโยบายของรัฐบาลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดังนี้
คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การสรางคานิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)เพื่อ
สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 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
หลักธรรมาภิบาล
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดวา “การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หลักธรรมรัฐ และ
บรรษัทภิบาล ฯลฯ” ซึ่งเรารูจักกันในนาม “Good Governance” ที่หมายถึง การปกครองที่เปนธรรม นั้น
ไมใชแนวความคิดใหมที่เกิดขึ้นในสังคม แตเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปนสังคม
ของมวลมนุษยเปนพันๆป ซึ่งเปนหลักการเพื่อการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุขสามารถ
ประสานประโยชนและคลี่คลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาล
หลักธรรมาภิบาลมีองคประกอบที่สําคัญ ๖ ประการดังนี้
๑.
หลั ก นิ ติ ธ รรม คื อ การตรากฎหมาย กฎ ระเบี ย บข อ บั ง คั บ และกติ ก าต า งๆ ให
ทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติ
รวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม
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๒. หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพื่อสราง
คานิยมที่ดีง ามใหผูปฏิบั ติง านในองคการหรือสมาชิกของสั ง คมถือปฏิบั ติ ไดแก ความซื่อสัตย สุจริต ความ
เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน
๓. หลั กความโปรงใส คือ การทําใหสัง คมไทยเปน สัง คมที่เป ดเผยขอมู ลขา วสารอยา ง
ตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองได โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรให
มีความโปรง ใส มี การเปด เผยข อมู ลข าวสารหรือ เป ดให ประชาชนสามารถเขา ถึง ขอ มูล ขา วสารได สะดวก
ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน และชวยใหการทํางานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น
๔. หลักความมีสวนรวม คือ การทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรู และ
รวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวน
รวมไดแก การแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติหรืออื่นๆ และขจัด
การผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวาง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๕. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหาร พนักงานและลูกจางตองตั้ง ใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่
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
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไป
อยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ดานตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล
เงื่อนไข
การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหอยูในระดับพอเพียง ตองอาศัย ทั้งความรูและ
คุณธรรมเปนพื้นฐาน
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เงื่ อ นไขความรู ประกอบด ว ย ความรู เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง อย า งรอบ
ดาน ความรอบคอบที่จะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณา ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวยมีความตระหนัก ในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติ ปญญาในการ ดําเนินชีวิต

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ ซึ่งผูดํารงตําแหนงขาราชการ
พลเรือน พนักงาน ราชการและลูกจางในสังกัดพลเรือนทุกตําแหนง มีหนาที่ตองดําเนินการใหเปนไปตาม
ประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน ๑๐ ขอ ตามที่ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนนี้กําหนด
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ไดกําหนดแนวทางใหขาราชการประพฤติปฏิบัติรวม ๑๐
ขอ สรุปไดดังนี้
(1) ขาราชการตองยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง และเปนธรรม
(2) ขาราชการตอ งมีจิตสํานึกที่ดี และความรับ ผิด ชอบตอ หนาที่ เสียสละ ปฏิบัติห นา ที่
ดวยความรวดเร็ว โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
(3) ขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่ และยึดถือประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน
(4) ขาราชการตองละเวนจากการแสวงประโยชนที่มิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ และไม
กระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม
(5) ขาราชการตองเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอยางตรงไปตรงมา
(6) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแก
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี และไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
(7) ขาราชการตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการอยางเครงครัด
และรวดเร็ว ไมถวงเวลาใหเนิ่นชา และใชขอมูลขาวสารที่ไ ดมาจากการดําเนินงานเพื่อการในหนา ที่ และ
ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(8) ข า ราชการต อ งมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานแห ง วิ ช าชี พ
โดยเครงครัด
(9) ขาราชการตองยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(10) ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของราชการ
โดยรวม

กฎหมายที่เกีย่ วกับผลประโยชนทบั ซอน
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1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2552
และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา 100,103, และ1.3/1 กําหนดเรื่องขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวม
ไว เพื่อลดระบบอุปถัมภในสังคมไทยใหเจาหนาที่ของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชน
สวนรวมออกจากกันได หากเจาหนาที่ของรัฐฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
2. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ไดกําหนดวาโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไดกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคล
ไดโดยธรรมจรรยา กลาวคือ การรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แกไข
เพิ่มเติม
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แกไข
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหหรือรับของขวัญของเจาหนาที่ของรัฐ
คูมือเลมนี้ จะสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะทางการประยุกตใช
เพื่อการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน โดยมีสาระสําคัญเปนเปน ๓ สวน ไดแก
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
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 ซ อ นระหว า งผลประโยชนส ว นตน และผลประโยชน ส าธารณะที่ มี ผ ลต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
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
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๓. ใชอิทธิพล เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่ สงผลที่เปนคุณ
แกฝายใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอร
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใช ขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะตัดถนน จึง รีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกลาวดักหนาไวกอน เปนตน
๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปน
นักบัญชี แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลัง ออกจากที่ทําทํางานเดิม
โดยใชความรูหรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบาย
และแผนของธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน

1. การบริหารจัดการผลประโยชนทบั ซอน
การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชน ทับซอ นหรือ ความขั ดแยง กันระหวางผลประโยชน สวนตนและผลประโยชน
สวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของ
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้นและยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป น
อุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ
สําหรับในบทนี้จะไดสะทอนหลักการและแนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอนโดยมีสาระสําคัญเปน๓หัวขอใหญคือ
๑. การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน
๒. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
๓. การให-รับของขวัญและผลประโยชน
การบริหารผลประโยชนทับซอน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอนมีดังนี้
• ชุ ม ชนคาดหวั ง ให เ จา หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย างเป น ธรรมโดยให ผ ลประโยชน ส าธารณะมี
ความสําคัญอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอ
ภาคภายใตกฎหมายและตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)
• ถาไมจัดการผลประโยชนทับซอนอย างมีประสิท ธิภาพเจาหน าที่ก็จะละเลยประโยชน
สาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตนหรือของคนบางกลุมแทนซึ่งจะมีผลตอการปฏิบัติงานและ
อาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด
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• ผลประโยชนทับซอนไมไดผิดในตัวมันเองเนื่องจากเจาหนาที่ก็มีชีวิตสวนตนมีบางครั้ง ที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
• หนวยงานภาครัฐ ตอ งจัด การผลประโยชน ทับซ อนอยา งโปรง ใสและพรอ มรั บผิด ชอบ
มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
• ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชนรวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับมากขึ้น
• หนวยงานควรตระหนักวาผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒ นา
วัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน
• หนวยงานตองขจัดความเขาใจผิดที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปด
• ผลประโยชนทับซอนจะเปนสิ่งผิดก็ตอเมื่อมีอิทธิพลตอการทํางานหรือการตัดสินใจกรณีนี้
เรียกวามีการใชหนาที่ในทางมิชอบหรือแมแตการฉอราษฎรบังหลวง
• การจัดการผลประโยชนทับซอนสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานเนื่องจาก
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมมีผลประโยชนแอบแฝง

นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ

• ผลประโยชนสวนตน (private interest) – “ผลประโยชน” คือสิ่งใดๆที่มีผลตอบุคคล/
กลุมไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน” ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจ
ของเจาหนาที่แตรวมถึง คนที่ติดตอสัมพันธดวยเชนเพื่อนญาติคูแขง ศัตรูเมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคน
เหลานี้ไดหรือเสียประโยชนเมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตนมี๒ประเภทคือที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(non-pecuniary)
- ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงินไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับ
การเพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญ เสียของสิ่ง ที่มีอยูแลว เชนที่ดินหุนตําแหนง ในบริษัทที่รับงานจาก
หนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่นๆที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชนสัมปทานสวนลดของขวัญหรือของที่
แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
- ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงินเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรม
ทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เชนสถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชังและมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้
•หนาที่สาธารณะ (public duty) – หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือการให
ความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ (public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐทั้ง
ระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้นแตยังรวมถึงคนอื่นๆที่ทํางานใหภาครัฐเชนที่ปรึกษาอาสาสมัคร
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•ผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชนโดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของ
ปจเจกบุคคลและไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงายแตในเบื้องตน
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถใหความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้โดย
- 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 แตจริง ๆอาจไมมีก็ไ ดถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่ง
ผลเสียไม นอยกวา การจัดการผลประโยชนทั บซอนที่เ กิดขึ้นจริ ง ขอนี้แ สดงวาเจาหนาที่ ไ มเพียงแตจะตอ ง
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 ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญ หานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆใหชัดเจน แตก็ยัง มี
ปญ หาไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในหนวยงานที่มีกําลัง คนนอย หรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางาน
บางอยางที่คนอื่นๆทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมา
เกี่ยวของ
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- ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหนาที่ ในหนวยงานหนึ่ง นั้น ทํ าให ไ ดข อมูล ภายในบางอยางที่อาจนํา มาใชเป นประโยชนแ กการทํ า
บทบาทหนาที่ใหแกอีกหนวยงานหนึ่ง ได ผลเสียคือถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความ
ลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวยเพราะวามีหลักการ
จัดการแบบเดียวกัน นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็
สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได

ตัวอยางที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
คนหลวงกับรถยนตหลวง
นายสรรชัย ตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาล ไดเบียดบังทรัพยสินของทางราชการนําไปใช
ประโยชนสวนตัว โดยนําบิลน้ํามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ํามันใสรถยนตสวนตัวยี่หอวอลโว และรถจิ๊ป
แกรนตเชอโรกี้ แลวเบิกจายเงินน้ํามันจากเงินบํารุงของโรงพยาบาลเปนระยะเวลา 3 ป รวมจํานวน 232
ครั้ง เปนเงินรวม 290,000 บาท ทั้ง ที่นายสรรชัยก็นํารถยนตราชการไปใชในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกดวย
พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกลาวเปนการกระทําผิดวินัยรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แหง พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไลออกจากราชการ
คนหลวงใชเงินหลวง
นางวันดี ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเปนเจาหนาที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญ ชี และมีอํานาจลงนามในใบถอนเงินรวมกั บ
เจาหนาที่รายอื่น นางวันดีไดถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นําไปใชจายเรื่องสวนตัว จํานวน
300,000 บาท ตอมาไดนําเงินจํานวนดังกลาวมาคืนใหกับทางราชการแลว และพบวามีการเบิกจายเงินโดย
ไมมีเอกสาร หลักฐานการจายจํานวน 200,000 บาท นางวันดีใหการรับสารภาพวาตนไดจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินเท็จขึ้นมาใหม เพื่อใหมีจํานวนเงินคงเหลืออยูจริงตรงตามรายงานงบเดือนสง
ใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเพื่อประกอบการจัดทําบัญชีเกณฑคงคาง
พฤติการณของนางวันดี ดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไลออกจากราชการ
ยักยอกยา
นายยา ตํ า แหน ง เภสั ช กรปฏิ บั ติ ก าร ได ยั ก ยอกยาแก ห วั ด สู ต รผสมซู โ ดอี ฟ รี ด รี น ที่ ต น
ดําเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจํานวน 200,000 เม็ด โดยยาดัง กลาวจํานวน 50,000
เม็ ด ไดมี การสั่ง ซื้อ ในนามของโรงพยาบาลและนํ าเขา คลัง ยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส วนอีก จํ านวน
150,000 เม็ดนั้น ไดสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแตนํายาเขาราน และจายเงินเอง โดยการสั่งซื้อในสวนนี้
นายยาไดทําการปลอมลายมือชื่อของผูอํานวยการโรงพยาบาลเพื่อใชเปนหลักฐานในการสั่งซื้อยาและไดนํายา
ดังกลาวไปขายใหแกบุคคลภายนอก
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พฤติการณของนายยาดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
ถอนเพลิน
นางแกนจัน ทร ตําแหนงเจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน มีหนาที่รับผิดชอบงาน
การเงิ น ของสถานี อ นามั ย โดยมี ห น า ที่ จั ด ทํ า เอกสารขออนุ มั ติ เ บิ ก จ า ยเงิ น ค า ตอบแทนเจ า หน า ที่ ค า
สาธารณูปโภค คาจัดซื้อจัดจางของสถานีอนามัย นางแกนจันทรไดถอนเงินของสถานีอนามัยจากบัญชีธนาคาร
หลายครั้งโดยไมมีเอกสารการอนุมัติและหลักฐานการจายในราชการ รวมเปนเงิน 518,000 บาท
พฤติกรรมของนางแกนจันทรดังกลาว เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงฐานปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2551 ลงโทษไลออกจากราชการ
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลัก
เจาหนาที่ตองตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมาย และนโยบายจะตองทํางานในขอบเขตหนาที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวน
บุคคลปฏิบัติตอแตละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผาพันธุ
วงศตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้นแตตองมีจริยธรรมดวย
• สนับ สนุนความโปรงใสและพรอ มรับผิด : การจัดการผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหาเปดเผยและจัดการที่โปรง ใส นั่นคือเปดโอกาสใหตรวจสอบและมีความพรอมรับผิดมี
วิธีการตางๆเชนจดทะเบียนผลประโยชนโยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอนการ
เปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอนการ ใชกระบวนการอยางเปดเผยทั่วหนาจะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดเสีย
• สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือ
จัดการผลประโยชนทับซอน จะสะทอนถึง ความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และ
องคกรการจัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกรฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบ
และนโยบายและเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบ ตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมีเจาหนาที่ตองจัดการกับ
เรื่องสวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และผูบริหารก็ตองเปนแบบอยางดวย
• สรางวัฒนธรรมองคกร : ผูบริหารตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่ง
ตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการ
ปฏิบัติรวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยน เพื่อใหเจาหนาที่สบายใจ
ในการเปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน

ในทางที่ผิด
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- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผย เพื่อมิใหมีผูนําไปใช

- ให เ จ า หน าที่ มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง นโยบายและกระบวนการจั ด การ
ผลประโยชนทับซอน เพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาใน
เรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่
จะตองทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

แนวทางการจัดการผลประโยชนทับซอน

• กรอบการทํางาน เปนวิธีการกวา งๆไมจํากัดอยูกับ รายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง
สามารถนําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายไดมี ๖ ขั้นตอนสําหรับการ
พัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตางๆรวมถึงเผยแพรนโยบายการจัดการ
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

ประกอบดวย
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- การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ

๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
- องคประกอบประการหนึ่ง ในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของ
ผูบริหารและเจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคนดังนั้น
กฎเกณฑเกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองคกรและยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถ
- รูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริงแบบที่เห็นหรือ
แบบเปนไปได)
- เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆที่ใชเพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
- เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่อง
ตั้งแตเจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให
ความรูจะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ ทุกคนควรสามารถเขาถึง
นโยบายและขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตอง
รูวิธีจัดการผลประโยชนทับซอน
- ขั้น ตอนแรกของการให ความรู คื อ สร างความเขา ใจว าอะไรคือ ผลประโยชน ทับ ซอ น
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนง หนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอนโดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมากๆ เชน การติดตอ การ
รวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูปการลดขั้นตอนและกระจาย
อํานาจความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตน
- นอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและเอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจ
ใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
- การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูใน
ตําแหนงระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็ง ขันสนับสนุนให
เจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไ ข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะ
คํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ
- ผูบริหารตอง (๑)พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอ ที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับ
ซอนหรือไม (๒)ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวา
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ (๓)พิจารณาปจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและ
ลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมถึงลักษณะของผลประโยชนทับซอน
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๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
- ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขามผลเสียที่เกิดขึ้น ก็
เลวรายไมแพกัน
- การทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องคกรตองระบุจุดเสี่ยงของ
ผลประโยชนทับซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่
เพื่อผลประโยชน และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่
ตามมาหากไมปฏิบัติตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมายบางองคกรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตางๆ เชนใหมีสวนรวมใน
การระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไกปองกันแกไ ขปญ หา ขอรับฟง ความเห็นตอรางนโยบายการจั ดการ
ผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอนวิธีเหลานี้จะทํา
ใหไดนโยบายที่สอดคลองความคาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสียทั้งนี้ในการรวมกัน
จัดการผลประโยชนทับซอนกับผูมีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐต องทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและ
ตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชนทั บซอ นตอ งได รับการทบทวนประสิท ธิภาพสม่ํ าเสมอ โดย
สอบถามขอมูลจากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ เพื่อใหระบบใชไ ดจริง และตอบสนองตอสภาพการ
ทํางาน รวมถึง สภาพสัง คม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้ง ยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรูจากองคกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่น
ในการจัดการผลประโยชนทับซอนอีกดวย การ
ทบทวนควรครอบคลุ มจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีก ารเปลี่ ยนแปลงตองสื่อสารใหแ ก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวย
พัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบ
และการบริหารที่บกพรอง/อคติของภาครัฐ เปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น
ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแต สูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม
รับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญ หาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
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• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :
การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ

2. การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
• ผูเปดเผยผลประโยชน :

ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงาน
หลัก (core) ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบ
และการแสดงออกซึ่ง ความพรอมรับผิดใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่
รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอ
สาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือ
ขาดประสิทธิภาพ

• ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :

การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุนมีชองทางวิธีการผลักดันเจาหนาที่ของรัฐในการ
สืบเสาะ การคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการกระทําผิดเปนเรื่องยาก
สําหรับเจาหนาที่
ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง (Integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญา
ที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐ
การยึ ด มั่ น ในสิ่ ง ถู ก ต อ งและเป น ธรรม ความเที่ ย งตรงส ว นบุ ค คลเป น ค า นิ ย มที่ เ ป น หลั ก
คุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แตในทางตรงกันขามความจงรักภักดีเปนสัญญาที่มี
ตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเป นปจจัยสําคัญ
อีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปนขอมูลที่เปน
ความลับไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทางตรงกันขาม
การตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงายๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการเปดเผยการ
กระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได

• ผูเปดเผยผลประโยชน :
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ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรงของเจาหนาที่
ภาครัฐ ที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผยการกระทําผิด
ของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรม
อาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบ ทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสียงานหลัก (core)
ของการปกปองคุมครองพยาน (whistlblowing) ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอม
รับผิดใหแกส าธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสมคื อเมื่อเกิ ดการทําผิด ที่รายแรงหรือเป นปญ หาความเสี่ย ง
สาธารณะการรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมไดหรือขาดประสิทธิภาพ

• 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
บริหารซึ่ง เปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรมหรือองคกรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
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แผนดิน
สิ่งแวดลอม

- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญ เสียเงินของ

- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ

สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขู
คุกคามหรื อการดูห มิ่น เหยีย ดหยามกั นในที่ ทํา งาน องคก รควรกํา หนดกระบวนการเป ดเผยผลประโยชน
สาธารณะและประกาศใชอยางชัดเจน
ประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/เปดเผย
จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุกตอบสนองตอ
การเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดยทันที (อยาง
เป น สั ญ ชาติ ญ าณ) วา เมื่ อ เกิ ดข อสงสั ยว า เกิ ดการคดโกง ประพฤติผิ ด ควรตอ งรายงานทัน ทีต อหั วหน า
ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึง การ
ตรวจสอบและสิ่งที่หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครอง
เจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิดใน ๔ กลุมคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐ หรือ
ผูรับจางจากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะหรือ
กระทบตอสิ่งแวดลอม
การเปด เผยการกระทําผิ ดบางประเภทอาจจะไมไ ดรับ การคุมครอง เช น การเปดเผยต อ
สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาลการ เปดเผยนโยบายของหนวยงานหรือ
การเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผยจะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

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

• การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ

หน ว ยงานต อ งรั บ ผิ ด ชอบในทางปฏิ บั ติ ใ ห ก ารเป ด เผยผลประโยชน ส าธารณะได รั บ การ
คุมครองอยางเชื่อมั่นไดและขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงานตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการ
ในการใหคําแนะนํา
ตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก
หัวหนาและผูบังคับบัญชา

• 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

ผู บ ริ ห ารระดั บ ล า งมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ กระบวนการเป ด เผยข อ มู ล สาธารณะ (Public
Information Disclose : PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคในการ
รายงานของผูเ ปดเผย ผูอํานวยการจะเปนผู ไ ดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ย วของกับผลการ
ตรวจสอบ และรั บผิ ดชอบโดยตรงต อผลที่ จะเกิด ตอ ทีม งาน บทบาทสํา คัญ ที่ สุด ที่ไ ดจ ากการวิจั ย คือ การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงาน
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สัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญ
มากในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณการตอบสนองของขาราชการและผล
ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตางๆ
ผูอํานวยการและเจาหนาที่ตองไมคุกคามหรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปน
เหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความเชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการ
เปดเผย ใหความเชื่อมั่น วาขอมูลที่ไ ดจะเปนความลับซึ่ง เปนปจจัยที่สําคัญ ตอการลดแรงตอตาน หากสิ่ง ที่
เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขาไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและ
ปองกันผูตอตานเทาที่จะทําได
ผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เปนความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผยจะตองเปน
เอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสารผูบริ หารจะตองระงับไมให
การกระทําใดๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อประโยชน
สวนตนหรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ

• การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน

จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการ เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผย
การกระทําผิด จัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิง จริยธรรม (ethical decision making) แก
ขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปนหัวหนา /ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะ
เฉพาะในการรับขอรองเรียน การรายงานการเปดเผย และจัดการกับการเปดเผยขอมูลรวมทั้ง ทักษะในการ
สนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
• เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target)
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสง เสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาดให
คําปรึกษาการเปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง
ธรรมชาติและขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยาง
เหมาะสมกับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

3. การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
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การให - การรับของขวัญและผลประโยชน
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับ
ของขวัญ และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพล
เรือน ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ.
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
• เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่
ภาครัฐวา จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชน
สวนบุคคล หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญ และผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลต อการ
ตัดสินใจและการกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน
กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
•อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวั ญและประโยชนอื่ นใด หมายถึง สิ่ งใดๆ หรือ บริ การใดๆ (เงิน ทรัพ ยสิน สิ่ง ของ
บริการหรืออื่นๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได
และผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
ของขวั ญและผลประโยชน อื่น ใด สามารถตีคาตี ร าคาเป นเงิ น หรือ อาจไม สามารถตีคาตี
ราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินคาบริโภคความบันเทิง
การตอนรับใหที่พักการเดินทางอุปกรณเครื่องใชเชนตัวอยางสินคาบัตรของขวัญเครื่องใชสวนตัวบัตรกํานัลบัตร
ลดราคาสินคาหรือบริการและเงินเปนตน
ของขวัญ และประโยชนอื่ นใดที่ คิดเปน ราคาไมไ 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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1. เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได
หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมและอาจเขาขาย
การรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณการเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญ และหรือผลประโยชนที่จะสง ผลตอการทํางานใน
อนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ
เชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน
ของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอ การประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบาย
ดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะตอง
กระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม”
๒. เราตองรายงานหรือไม

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหง ชาติ รวมทั้ง นโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับ
ของขวัญหรือประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกร
หรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ
ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
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๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและ
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 ทั้ง นี้ ให ปฏิ บัติต ามประกาศคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตแหง ชาติเ รื่อ ง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ (ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวั ญ ทั้ ง หมดที่ มี ค าทางวั ฒ นธรรมหรื อ ประวั ติศาสตร เช น งานศิ ล ปะพระพุ ท ธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคาน อยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไม
ตองรายงานผูอํานวยการโรงพยาบาลและอาจเก็บเปนของตนเองได
ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน
หนวยงานผูอํานวยการโรงพยาบาลและลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดเกิน ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป และเจาหนาที่มี
ความจําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคน
นั้นๆรับทรัพยสินดังกลาวหรือไม ถาไมสามารถรับไวไดใหสงคืน หรือถาสงคืนไมได ใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อ
เจ็บปวยฯลฯ
ถ า ในป ง บประมาณใดๆคุ ณ ค า รวมของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน ที่ไ ด รั บ จากผู ใ ห ค น
เดียวกันกลุมเดียวกันหรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้ง ปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาทตอง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใดๆไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตาง
กลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ(ประชาชน
องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยครั้งอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและคาดหวังวาจะ
ไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ
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เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตอง
ปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ)
๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ บาทขึ้นไป หัวหนาสวนราชการตองพิจารณา
ตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเองไดหรือไม
๓) หากไมสามารถรับไวไดใหสงคืน ถาสงคืนไมไดจะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและ
สวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
๔. การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝา ฝ น นโยบายว า ดว ยการรั บของขวั ญ หรือ ผลประโยชน นั้น และพรอ มฝ าฝ น การปฏิ บัติ ต าม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ง
มีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
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บทสรุป

ความเชื่ อถือไวว างใจ และจริย ธรรมเป นรากฐานของการบริหารภาครั ฐ ที่ดี เมื่อ ทานเป น
ขาราชการหรือเจาหนาที่ในหนวยงานภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และ
ตัดสินใจโดยปราศจากอคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก
เงินเดือนและผลประโยชนที่รัฐจัดให แมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือ
วาเปนของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตความเหมาะสมในการรับเสมอ การฝา
ฝนขอบเขตดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริตในหนาที่การ
งาน และทําลายชื่อเสียงของทานรวมทั้งองคกรของทานเอง
............................................................................
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