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คํานํา
คูมือการพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน ไดรวบรวมหลักการและ
แนวคิดที่เปนสากลพรอมขอเสนอแนะแนวทางการประยุกตใชเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน และ
ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ กลาวคือ เปนสถานการณที่เจาหนาที่
ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ เพื่อใหเกิดประโยชน
สวนตัวโดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือ
ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมใชในรูปตัวเงิน หรือทรัพยสิน
คูมือเลมนี้ สะทอนใหเห็นถึงหลักการ แนวคิดพรอมขอเสนอแนะแนวทาง เพื่อ การประยุกตใชในการ
บริหารจัดการผลประโยชนทับซอน มิใหเกิดปญหาการทุจริตประพฤติชอบ และยังสะทอนปญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะเปนประโยชนตอ
ผูตรวจสอบภายในของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียง คํา ผูบริหารหนวยงาน และผู ปฏิบัติราชการ ที่สนใจ
ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในการบริหาร และเพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป

คณะผูจัดทํา
มกราคม ๒๕๖๒
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บทนํา
การมีผลประโยชนทับซอน ถือเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเปนการแสวงหาประโยชน
สวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ไปแทรกแซงการใช
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจาหนาที่ของรัฐ จนทําใหเกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหนาที่
สาธารณะ ขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม สงผลกระทบตอประโยชนสาธารณะของ
สวนรวม และทําใหผลประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมตองสูญเสียไป โดยผลประโยชน
สูญเสียไปอาจอยูในรูปของผลประโยชนทางการเงิน คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรมในสังคม รวมถึง
คุณคาอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแตระดับองคกรจนถึงระดับสังคม ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ
เรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลี่ยนกับการละเวน การยกเวน หรือการจัดการประมูลทรัพยสินของรัฐเพื่อ
ประโยชนของเจาหนาที่ของรัฐ และพวกพอง เปนตนอยางไรก็ตามทามกลางผูที่จงใจกระทําความผิดยังพบ
ผูกระทําความผิดโดยไมเจตนา หรือไมมีความรูในเรื่องดังกลาวอีกเปนจํานวนมาก จนนําไปสูการถูกกลาวหา
รองเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญาผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflic of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐใน
ปจจุบันเปนบอเกิดของปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะทอนปญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาล และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

ความหมายผลประโยชนทับซอน

คําวา Conflict of Interests มีการใชคําในภาษาไทยไวหลายคําเชน“ผลประโยชนทับซอน”
“ผลประโยชนขัดกัน” “ผลประโยชนขัดแยง” หรือ “การขัดกันแหงผลประโยชน” ถอยคําเหลานี้ถือเปน
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ อันเปนการกระทําที่ขัดตอหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ( Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชนทับซอน จึง หมายถึง
“ความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ของรัฐ ” กลาวคือเปนสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพล ใน
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงิน หรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมใชในรูป
ตัวเงินหรือทรัพยสินมีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชนใหตนเอง คือ การใชอํานาจหนาที่เพื่อตนเอง เชน ขาราชการใชอํานาจหนาที่ทําให
บริษัทตัวเองไดงานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเขาทํางาน เปนตน
๒. รับผลประโยชน คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงานสรรพากรแลวรับเงินจากผู
มาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวรับไมกอลฟเปนของกํานัลจากรานคา เปนตน
๓. ใชอิทธิพลเปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อสงผลที่เปนคุณแกฝาย
ใดฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม
๔. ใชทรัพยสินของทางราชการเพื่อประโยชนสวนตน เชน การใชรถยนต หรือคอมพิวเตอรของ
ราชการทํางานสวนตัว เปนตน
๕. ใชขอมูลลับของทางราชการ เชน รูวาราชการจะ สรางถนนใหม จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกลาว
ลวงหนาไวกอน เปนตน
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๖. รับงานนอก ไดแก การเปดบริษัททําธุรกิจซอนกับหนวยงานที่ตนเองทํางานอยู เชน เปนนักบัญชี
แตรับงานสวนตัวจนไมมีเวลาทํางานบัญชีในหนาที่ใหกับหนวยงาน เปนตน
๗. ทํางานหลังออกจากตําแหนง คือการไปทํางานใหกับผูอื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใชความรู
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชนโดยไมเปนธรรม เชน เอาความรูในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปชวยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เปนตน
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชนทับซอน
• ชุมชนคาดหวังใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยใหผลประโยชนของสาธารณะมีความสําคัญ
ในอันดับตน
• ความซื่อตรงตอหนาที่ของเจาหนาที่ยังเปนรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใตกฎหมาย และตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรม)

บทที่ ๑
การบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
ถาไมมีการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ เจาหนาที่ของรัฐก็จะ
ละเลยประโยชนสาธารณะและใหความสําคัญกับประโยชนสวนตน หรือของคนบางกลุมแทน ซึ่งจะมีผลตอการ
ปฏิบัติงานและอาจนําไปสูการประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐก็มีชีวิตสวนตน มีบางครั้งที่
ผลประโยชนสวนตนจะมาขัดแยงกับการทําหนาที่ ราชการ แตประเด็นคือตองเปดเผยผลประโยชนทับซอนที่มี
อยางโปรงใสและยึดถือประโยชนสวนรวมเปนเรื่องหลักหนวยงานภาครัฐตองจัดการผลประโยชนทับซอนอยาง
โปรงใส และพรอมรับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ปจจุบันขอบเขตของผลประโยชนทับซอนขยายมากกวาเดิม เนื่องจากมีการรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
รวมถึงระหวางหนวยงานภาครัฐ ทําใหมีความสัมพันธซับซอน/ซอนทับ มากขึ้น หนวยงานควรตระหนักวา
ผลประโยชนทับซอนจะเกิดขึ้นในการทํางานและตองพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมการระบุและเปดเผย
ผลประโยชนทับซอน หนวยงานตองสรางความเขาใจที่วาผลประโยชนทับซอนเปนเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้น
คนก็จะพยายามปกปด จนทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐและสวนรวม เมื่อเกิดผลประโยชนทับ
ซอนเปนปจจัยที่เขามามีอิทธิพลในการทํางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ของรัฐ
นําไปสูการใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบ หรือแมแตการทุจริตคอรรัปชัน หรือฉอราษฎรบังหลวง ดังนั้น การจัด
ใหมีแนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอนจะสรางประโยชนมากมายแกหนวยงานของรัฐใน
ดานตางๆ เชน
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแกขอกลาวหาเรื่องความลําเอียงไดงาย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นวาหนวยงานปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม และไมมีผลประโยชนแอบแฝง
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นิยามศัพทและแนวคิดสําคัญ*

ผลประโยชนสว นตน (private interest)
“ผลประโยชน” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลตอบุคคล/กลุม ไมวาในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชนสวนตน”
ไมไดครอบคลุมเพียงผลประโยชนดานการงานหรือธุรกิจของเจาหนาที่ แตรวมถึงคนที่ติดตอสัมพันธดวย เชน
เพื่อน ญาติ คูแขง ศัตรู เมื่อใดเจาหนาที่ประสงคจะใหคนเหลานี้ไดหรือเสียประโยชน เมื่อนั้นก็ถือวามีเรื่อง
ผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ผลประโยชนสวนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (
pecuniary) และที่ไมเกี่ยวกับเงิน
(nonpecuniary)
– ผลประโยชนสวนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไมไดเกี่ยวกับการไดมาซึ่งเงินทองเทานั้น แตยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชนหรือปกปองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยูแลว เชน ที่ดิน หุน ตําแหนงในบริษัทที่รับงานจาก
หนวยงานรวมถึงการไดมาซึ่งผลประโยชนอื่น ๆ ที่ไมไดอยูในรูปตัวเงิน เชน สัมปทาน สวนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่น ๆ
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
ขาราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
– ผลประโยชนที่ไมเกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เชน สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยูในรูปความลําเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีขอสังเกตวาแมแตความเชื่อ/ความคิดเห็นสวนตัวก็จัดอยูในประเภทนี้หนาที่สาธารณะ ( public
duty) หนาที่สาธารณะของผูที่ทํางานใหภาครัฐคือ การใหความสําคัญอันดับตนแกประโยชนสาธารณะ
(public interest) คนเหลานี้ไมจํากัดเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับประเทศเทานั้น แตยัง
รวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทํางานใหภาครัฐ เชน ที่ปรึกษา อาสาสมัครผลประโยชนสาธารณะ คือประโยชนของชุมชน
โดยรวม ไมใชผลรวมของผลประโยชนของปจเจกบุคคล และไมใชผลประโยชนของกลุมคน การระบุ
ผลประโยชนสาธารณะไมใชเรื่องงาย แตในเบื้องตนขาราชการโรงพยาบาลเกาะคาทุกคนสามารถให
ความสําคัญอันดับตนแกสิ่งนี้ โดย
-ทํางานตามหนาที่อยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
-ทํางานตามหนาที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
-ระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
-ใหความสําคัญอันดับตนแกผลประโยชนสาธารณะ มีความคาดหวังวาเจาหนาที่ตองจํากัด
ขอบเขตที่ประโยชนสวนตนจะมามีผลตอความเปนกลางในการทําหนาที่
-หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหนาที่ที่มีผลประโยชนทับซอน
-หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมสวนตนที่อาจทําใหคนเห็นวาไดประโยชนจากขอมูลภายใน
-หลีกเลี่ยงการใชตําแหนงหนาที่หรือทรัพยากรของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตน
-ปองกันขอครหาวาไดรับผลประโยชนที่ไมสมควรจากการใชอํานาจหนาที่
-ไมใชประโยชนจากตําแหนงหรือขอมูลภายในที่ไดขณะอยูในตําแหนง ไปหา ผลประโยชนใน ตําแหนง
หรือในงานใหม
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ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ
-ผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ( actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
-ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามีแตจริง
ๆอาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอย
กวาการจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริง ขอนี้แสดงวาเจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมี
จริยธรรมเทานั้น แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง
-ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได ( potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ
ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือ ผลประโยชนเบียดซอนกัน
(competing interests)๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงาน
และเปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาท
หนาที่ทั้งสองออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือแมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหนวยงานมักมีกลไกปองกันปญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตาง ๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหา
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานที่มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทานั้นที่สามารถทํางานบางอยางที่
คนอื่น ๆ ทําไมไดคนสวนใหญไมคอยหวงปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาที่
ในหนวยงานหนึ่งนั้น ทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแก
อีกหนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคน
บางกลุมควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือการตัดสินใจทําหนาที่ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับ
หนาที่ทับซอนได

หลักการ ๔ ประการสําหรับการปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน*

-ปกปองผลประโยชนสาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชนของสาธารณะเปนหนาที่หลักที่ตอง
ตัดสินใจและใหคําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะตองทํางานในขอบเขตหนาที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผา ไมใหผลประโยชนสวนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติสวนบุคคล ปฏิบัติตอแต
ละบุคคลอยางเปนกลาง ไมมีอคติลําเอียงดวยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผาพันธุ วงศตระกูล ฯลฯ
ทั้งนี้เจาหนาที่ไมเพียงปฏิบัติตามกฎหมายเทานั้น แตตองมีจริยธรรมดวย
-สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิ ด : การปองกันผลประโยชนทับซอนตองอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปดเผยและจัดการที่โปรงใส นั่นคือ เปดโอกาสใหตรวจสอบ และมีความพรอมรับผิดมี
วิธีการตาง ๆ เชนจดทะเบียนผลประโยชน โยกยายเจาหนาที่จากตําแหนงที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
การเปดเผยผลประโยชนสวนตนหรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ถือเปนขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชนทับซอน การใชกระบวนการอยางเปดเผย ทั่วหนา จะทําใหเจาหนาที่รวมมือและสรางความ
เชื่อมั่นแกประชาชน ผูรับบริการ และผูมีสวนไดเสีย
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-สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง : การแกปญหาหรือจัดการ
ผลประโยชนทับซอนจะสะทอนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่และองคกรการ
จัดการตองอาศัยขอมูลนําเขาจากทุกระดับในองคกร ฝายบริหารตองรับผิดชอบเรื่องการสรางระบบและ
นโยบาย และเจาหนาที่ก็มีความรับผิดชอบตองระบุผลประโยชนทับซอนที่ตนมี เจาหนาที่ตองจัดการกับเรื่อง
สวนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน ทับซอนมากที่สุดเทาที่ทําได และหัวหนาหนวยงานก็ตองเปนแบบอยางดวย
-สรางวัฒนธรรมองคกร : หัวหนาหนวยงานตองสรางสภาพแวดลอมเชิงนโยบายที่ชวยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้น และการสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อตรงตอหนาที่ซึ่ง
ตองอาศัยวิธีการดังนี้
- ใหขอแนะนําและการฝกอบรมเจาหนาที่เพื่อสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและการปฏิบัติ
รวมถึงการใชกฎเกณฑที่มีในสภาพแวดลอมการทํางาน
- สงเสริมใหมีการสื่อสารอยางเปดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อใหเจาหนาที่สบายใจในการ
เปดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนในที่ทํางาน
- ปองกันไมใหขอมูลเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนที่เจาหนาที่เปดเผยเพื่อมิใหมีผูนําไปใชในทางที่ผิด
- ใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชนทับ
ซอนเพื่อใหรูสึกเปนเจาของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ตองสรางระบบโดยการพัฒนาในเรื่องตอไปนี้
- มาตรฐานในการสงเสริมความซื่อตรงตอหนาที่โดยรวมไวในขอกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชนทับซอน
- กลไกความพรอมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําใหเจาหนาที่ถือวาเปนความรับผิดชอบของตนเองที่จะตอง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
ขาราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
แนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน*
-วางกรอบการทํางาน เปนวิธีการกวาง ๆ ไมจํากัดอยูกับรายละเอียดขอกฎหมายที่เกี่ยวของสามารถ
นําไปพัฒนาเปนรูปแบบการจัดการตามบริบทขององคกรและกฎหมายได มี ๖ ขั้นตอน สําหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน
๑) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นในองคกร
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา
๓) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงเผยแพรนโยบายการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
๕) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการ
จัดการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๖) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
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รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปองกันเรื่องผลประโยชนทับซอน
๑) การระบุผลประโยชนทับซอน
ขั้นตอนแรก คือ การระบุวาในการทํางานของหนวยงาน มีจุดใดบางที่เสี่ยงตอการเกิดผลประโยชนทับ
ซอน และผลประโยชนทับซอนที่จะเกิดขึ้นไดนั้นมีประเภทใดบาง เปาหมายสําคัญคือ องคกรตองรูวาอะไรคือ
ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได เพื่อปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็นการมีสวนรวม
ของเจาหนาที่มีสวนสําคัญ เพราะจะทําใหระบุจุดเสี่ยงไดครอบคลุมและทําใหเจาหนาที่รูสึกเปนเจาของและ
รวมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชนทับซอนนี้ตองพิจารณานิยามและขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของ
ประกอบดวย
- ตัวอยางของผลประโยชนสวนตน เชน ผลประโยชนทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เชนหนี้) ธุรกิจสวนตัว/
ครอบครัว ความสัมพันธสวนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธกับองคกรอื่น (เอ็นจี
โอสหภาพการคา พรรคการเมือง ฯลฯ) การทํางานเสริม ความเปนอริ/การแขงขันกับคนอื่น/ กลุมอื่น
- ตัวอยางของจุดเสี่ยง เชน การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง การตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การใหบริการที่อุป
สงคมากกวาอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การใหเงิน/สิ่งของสนับสนุนชวยเหลือผู
เดือดรอน การตัดสินขอพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนใหความสนใจเปนพิเศษ
๒) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
องคประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชนทับซอนก็คือ ความตระหนักของผูบริหารและ
เจาหนาที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมถึงความรับผิดชอบของแตละคน ดังนั้น กฎเกณฑ
เกี่ยวกับการจัดการตองแยกใหชัดระหวางความรับผิดชอบขององคกรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร
และยังตองทําใหผูบริหารและเจาหนาที่สามารถรูไดวาเมื่อใดมีผลประโยชนทับซอนเกิดขึ้นและในแบบใด (แบบ
เกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเปนไปได เปดเผยผลประโยชนทับซอนและบันทึกกลยุทธตางๆ ที่ใชเพื่อการ
จัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธที่ใช
* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
๓) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
เพื่อใหการจัดการผลประโยชนทับซอนมีประสิทธิภาพ ตองมีการใหความรูอยางตอเนื่องตั้งแต
เจาหนาที่ในองคกร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัคร หัวหนางานระดับสูง และกรรมการบริหาร การใหความรู
จะเริ่มตั้งแตการปฐมนิเทศ และมีอยางตอเนื่องในระหวางทํางาน เจาหนาที่ทุกคนควรสามารถเขาถึงนโยบาย
และขอมูลที่จะชวยใหพวกเขาสามารถระบุและเปดเผยผลประโยชนทับซอน สวนตัวผูบริหารเองก็ตองรูวิธี
จัดการผลประโยชนทับซอนขั้นตอนแรกของการใหความรู คือ สรางความเขาใจวาอะไรคือผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอนใดเกิดขึ้นบอยในองคกร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกตางของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผูมีตําแหนงหนาที่ตางกัน ควรใหเอกสารบรรยายพรอมตัวอยางที่
ชัดเจนสําหรับการระบุและจัดการผลประโยชนทับซอน โดยเนนตรงที่เปนจุดเสี่ยงมาก ๆ เชน การติดตอ การ
รวมทํางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและกระจาย
อํานาจ ความสัมพันธกับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เปนตนนอกจากการใหความรูแลว ความตื่นตัวและ
เอาใจใสของผูบริหาร รวมถึงกลยุทธการจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีสวนอยางสําคัญในการชวยใหเจาหนาที่
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ปฏิบัติตาม การสรางความตื่นตัวและความเอาใจใสจะชวยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
๔) ดําเนินการเปนแบบอยาง
การจัดการผลประโยชนทับซอนที่มีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยความทุมเทของผูที่อยูในตําแหนง
ระดับบริหาร ซึ่งตองแสดงภาวะผูนํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอยางแข็งขันสนับสนุนใหเจาหนาที่
เปดเผยผลประโยชนทับซอน และใหความชวยเหลือแกไข ผูบริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจาหนาที่มักจะ
คํานึงถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจ โดยผูบริหารตอง
(๑) พิจารณาวามีขอมูลเพียงพอที่จะชี้วาหนวยงานมีปญหาผลประโยชนทับซอนหรือไม
(๒) ชั่งน้ําหนักประโยชนขององคกร ประโยชนสวนบุคคล และประโยชนสาธารณะ และพิจารณาวา
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแกไขผลประโยชนทับซอน และ
(๓) พิจารณาปจจัยอื่น ๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมถึง
ลักษณะของผลประโยชนทับซอน
๕) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณขององคกรในการรับรูของผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากไมวาจะสามารถ
จัดการกับผลประโยชนทับซอนไดดีเพียงใด ถาผูมีสวนไดเสียรับรูเปนตรงกันขาม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวรายไมแพ
กันการทํางานกับองคกรภายนอกไมวาเปนเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจองคกรตองระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชนทับ
ซอนกอน และพัฒนาวิธีปองกัน ไมวาเปนเรื่องขอมูลภายใน หรือโอกาสการใชอํานาจหนาที่เพื่อผลประโยชน
และตองแจงแกองคกรภายนอกใหทราบนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอนและผลที่ตามมาหากไมปฏิบัติ
ตามนโยบาย เชน ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองคกรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อ
สื่อสารเกี่ยวกับหนาที่และความพรอมรับผิดที่ผูทําธุรกิจมีกับหุนสวนและผูทําสัญญาดวยนอกจากนี้ ควรสื่อสาร
แบบสองทางกับองคกรภายนอก อาจใชวิธีตาง ๆ เชน ใหมีสวนรวมในการระบุจุดเสี่ยงและรวมกันพัฒนากลไก
ปองกันแกไขปญหา ขอรับฟงความเห็นตอรางนโยบายการจัดการผลประโยชนทับซอน รวมทบทวนและ
ปรับปรุงกลไกการแสวงหาและแกไขผลประโยชนทับซอน วิธีเหลานี้จะทําใหไดนโยบายที่สอดคลองความ
คาดหวังสาธารณะและไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ในการรวมกันจัดการผลประโยชนทับซอนกับผู
มีสวนไดเสียนี้ องคกรภาครัฐตองทําใหการตัดสินใจทุกขั้นตอนโปรงใสและตรวจสอบได
๖) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
ระบบการปองกันผลประโยชนทับซอนตองไดรับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ําเสมอโดยสอบถามขอมูล
จากผูใชระบบ และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ เพื่อใหระบบใชไดจริง และตอบสนองตอสภาพการทํางาน รวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสรางความรูสึกเปนเจาของและความรวมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู
จากองคกรอื่น ๆ การแสวงหาการเรียนรูเชนนี้ยังเปนการสื่อสารวาองคกรมีความมุงมั่นในการจัดการ
ผลประโยชนทับซอนอีกดวย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงตองสื่อสารใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติใหเขาใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานใหสอดคลองกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อชวยพัฒนาทักษะและการใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่
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บทที่ ๒
การเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
การเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพรอง/อคติของ
ภาครัฐเปนรากฐานของความถูกตองเปนธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
ผูเปดเผยผลประโยชน :ผูเปดเผยเปนผูที่รายงานขอมูลที่เปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่รายแรง
ของเจาหนาที่ภาครัฐที่กระทําโดยมิใชเพื่อผลประโยชนสาธารณะหลายหนวยงานขาดการสนับสนุนผูเปดเผย
การกระทําผิดของเจาหนาที่ โดยแทนที่จะยกยองชมเชยเจาหนาที่ที่เปดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต
หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษวิจารณทางลบทําใหสูญเสียความกาวหนาในอาชีพและแมแตสูญเสีย
งานหลักของการปกปองคุมครองพยาน ใชหลักแหงความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพรอมรับผิด
ใหแกสาธารณชน การเปดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่รายแรงหรือเปนปญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทําผิดภายในองคกรหรือภายนอกองคกรตอสาธารณชนเปนทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อชองทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใชการไมได หรือขาดประสิทธิภาพ
ทําไมการเปดเผยจึงทําไดยาก :การศึกษาวิจัยพบวา แมจะมีการสนับสนุน มีชองทาง วิธีการผลักดัน
เจาหนาที่ของรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระทําผิด แตมีหลายองคประกอบที่ทําใหการเปดเผยการ
กระทําผิดเปนเรื่องยากสําหรับเจาหนาที่ปญหาสําคัญคือ การขัดแยงกันระหวางความเที่ยงตรง ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีตอสวนรวม และกับความภักดีตอเพื่อนหรือองคกรซึ่งเปนวัฒนธรรมขององคกรภาครัฐการ
เปดเผยผลประโยชนสาธารณะการยึดมั่นในสิ่งถูกตองและเปนธรรม ความเที่ยงตรงสวนบุคคลเปนคานิยมที่เปน
หลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม ( Code of Conduct) แตในทางตรงกันขาม ความจงรักภักดีเปน
สัญญาที่มีตอกลุมคนและสังคมที่ใหความสําคัญวา บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศตอเพื่อนไมไดในยามจําเปน
ปจจัยสําคัญอีกประการที่ทําใหบุคคลไมกลารายงานการกระทําผิดคือ ขอมูลที่เปดเผยและผูเปดเผยจะตองเปน
ขอมูลที่เปนความลับ ไดรับการปกปอง แตในทางปฏิบัติผูเปดเผยขอมูลการกระทําผิดมักไดรับการปฏิบัติในทาง
ตรงกันขามการตัดสินใจที่จะเปดเผยควรจะเปนเรื่องพื้นฐานงาย ๆ หลักคือจะตองปฏิบัติอยางโปรงใส มีการ
เปดเผยการกระทําผิดพรอมทั้งการปกปองขอมูลที่รายงานใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจได
การสงสาสนขององคกร :องคกรจะตองขับเคลื่อน/ผลักดันใหเจาหนาที่ของรัฐเปดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงวาเปนสิ่งที่ภาครัฐตองการและขอมูลของผูเปดเผยจะตองไดรับความเชื่อมั่นวาถูกปกปด
ตองมีคําแนะนําแกเจาหนาที่วาจะบริหารขาวสารขอมูลอยางไร และจะจัดการอยางไร เมื่อเผชิญกับกรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโนมจะทําใหเกิดการกระทําผิด
กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : รากฐานของการเปดเผยการกระทําผิดมาจากกรอบกฎหมาย
มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององคกร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่เปน
มาตรฐานและขอแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับใหปฏิบัติและไมยอมรับใหปฏิบัติ รวมทั้งตองมีการรายงานการ
กระทําที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานดวยการเปดเผยการกระทําผิดเพื่อปองกันการละเมิดหลักคุณธรรม ตองมีกลไก
การรายงานและการตรวจสอบที่เปนอิสระ การเปดเผยการกระทําผิดภายใตกฎหมายตาง ๆ นั้นตองอธิบายได
ดวยวาจะมีการดําเนินการอยางไรและองคกรตองแนใจวาการเปดเผยจะตองไดรับการคุมครองพยานอยาง
เต็มที่
องคกรควรจะทําอยางไร : วิธีที่ดีที่สุด หนวยงานตองมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยการ
กระทําผิด จัดชองทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุมครองผูเปดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่
จะไดรับผลกระทบ
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วัตถุประสงคของการปกปองผูเปดเผยการกระทําผิดและการคุมครองพยาน คือ
- สนับสนุนใหบุคคลเปดเผยการกระทําผิด
- เพื่อใหแนใจวาการเปดเผยจะไดรับการจัดการอยางเหมาะสม
- เพื่อใหแนใจวาจะตองมีการปกปองคุมครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบ จะใชการรายงานตามกระบวนการทางการบริหารซึ่ง
เปนชองทางปกติ โดยสามารถรายงานใหกับกลุมบุคคลตางๆ เชน หัวหนา ผูอํานวยการ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(เชนกลุมงานคุมครองจริยธรรม) ผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองคกรจริยธรรมภายนอกการ
รายงานหรือเปดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ขอมูลที่เปดเผย ควรประกอบดวย
- การประพฤติมิชอบในหนาที่ของเจาหนาที่
- การบริหารที่เปนอคติ หรือ (ลมเหลว)
- การละเวน ละเลย เพิกเฉย เลินเลอ หรือการบริการที่ไมเหมาะสม ทําใหสูญเสียเงินของแผนดิน
- การกระทําที่เปนเหตุใหเปนอันตรายตออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัย หรืออันตรายตอ
สิ่งแวดลอม
สวนกระบวนการจะแยกตางหากจากกระบวนการรองทุกขหรือรองเรียน เชน ในกรณีการขูคุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องคกรควรกําหนดกระบวนการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะและ
ประกาศใชอยางชัดเจนประโยชนของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบวาเมื่อมีความจําเปนตองรายงาน/
เปดเผย จะตองทําอยางไร เพื่อใหแนใจวาหนวยงานจะสนับสนุนและปกปอง กลไกจะตองเปนกลไกเชิงรุก
ตอบสนองตอการเปดเผยการกระทําผิดในกรอบของหนวยงานในทางปฏิบตั ิ ตัวอยางเชน ทุกคนจะตองรับรูโดย
ทันที (อยางเปนสัญชาติญาณ) วาเมื่อเกิดขอสงสัยวาเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันทีตอ
หัวหนา ผูบังคับบัญชาหรือผูไดรับมอบหมาย และผูบริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
การเปดเผยการกระทําผิดเปนสิ่งสําคัญ และผูรับรายงานควรใหคําแนะนําผูเปดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่
หนวยงานจะสนับสนุนและคุมครองเจาหนาที่ของรัฐสามารถเปดเผยการกระทําผิด ได ดังนี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชนของผูอื่น
๓) การละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจาหนาที่ของรัฐ องคกรของรัฐหรือผูรับจาง
จากรัฐเปนผลใหงบประมาณถูกใชสูญเปลา
๔) การกระทําของบุคคลเปนผลใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ
ตอสิ่งแวดลอมการเปดเผยการกระทําผิดบางประเภทอาจจะไมไดรับการคุมครอง เชน การเปดเผยตอ
สื่อมวลชนการเปดเผยที่กอใหเกิดคําถามตอความเปนธรรมของรัฐบาล การเปดเผยนโยบายของหนวยงาน หรือ
การเปดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปดเผย จะตองครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปดเผย
- การเปดเผยจะทําไดที่ไหน เมื่อไร และอยางไร
- ใครบางที่จะเปนผูเปดเผย
- เปดเผยตอใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกปอง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
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การใหความสําคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุน : มาตรฐานทางจริยธรรมตอง
กําหนดใหเจาหนาที่ทุกคนเปดเผยขอสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการใหบริการที่ไมเปนธรรม การจัดการ
เกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุน เชน การรายงานตอผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานไดนอกสถานที่ หรือรายงานตอองคกรอิสระ เชน
ป.ป.ช. ปปท. ผูตรวจการแผนดิน
การผลักดันใหเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ : หนวยงานตองรับผิดชอบในทางปฏิบัติใหการเปดเผย
ผลประโยชนสาธารณะไดรับการคุมครองอยางเชื่อมั่นได และขอมูลบุคคลตองเก็บเปนความลับ ปกติหนวยงาน
ตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการใหคําแนะนําตอผูบริหารใหตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและ
ปกปองคุมครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแกหัวหนาและผูบังคับบัญชา
เบื้องหลังความสําเร็จ : ประสิทธิภาพในการเปดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกตองขององคกรองคกรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งใหความสําคัญกับการ
ปองกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทําใหเกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก
การเสริมสรางการเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ การปกปองพยานและภาวะผูนําตอความสําคัญในการ
เปดเผยการกระทําผิดของเจาหนาที่ และผลักดันการเปดเผยอยางแข็งแกรงการปกปองสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่
เกี่ยวของกับการเปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญมาก หนวยงานจะตองพิสูจนใหไดวาจะใหการดูแลอยางเหมาะสม มี
การบริหารกระบวนการอยางเทาเทียม ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการ
รายงาน
ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาไดจาก :
- มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือขายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองคกรและการปกปองคุมครอง
- ใหการฝกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
- การใหคําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณแกผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ
- มีเครือขายสนับสนุนอยางไมเปนทางการ ผานการพบปะ สนทนากับผูเปดเผยคนอื่น ๆ
บทบาทสําคัญของการบริหาร : ผูบริหารระดับลางมีบทบาทสําคัญตอกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ
(Public InformationDisclose: PID) ชวยใหเกิดความตระหนักรูขององคกร และใหเห็นวาไมเปนอุปสรรคใน
การรายงานของผูเปดเผยผูอํานวยการจะเปนผูไดรับขอมูลและจัดการกับการรองเรียนที่เกี่ยวของกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรงตอผลที่จะเกิดตอทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ไดจากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการตอการรายงานสัมพันธภาพระหวางเจาหนาที่ หลังจากรายงานการกระทํา
ผิดและภาวะผูนําเปนเรื่องสําคัญมาก ในการสรางบรรยากาศในที่ทํางาน ผูบริหารจะตองสามารถคาดการณ
การตอบสนองของขาราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบตาง ๆผูบริหารและเจาหนาที่ตองไมคุกคาม
หรือทําใหผูเปดเผยผลประโยชนสาธารณะกลายเปนเหยื่อ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองปกปองและรักษาความ
เชื่อมั่นใหแกบุคคลที่เปดเผย หรือผูตองสงสัยในการเปดเผย ใหความเชื่อมั่นวาขอมูลที่ไดจะเปนความลับซึ่งเปน
ปจจัยที่สําคัญตอการลดแรงตอตาน หากสิ่งที่เปดเผยบางสวนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเปนสิ่งสําคัญที่ตองเขา
ไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปองกันผูตอตานเทาที่จะทําไดบทบาทอื่น ๆ คือ
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- ลดความเครียดของผูเปดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแกผูเปดเผย
- ปรับกลยุทธการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปดเผย
- พัฒนาโครงสรางผูนําแกลูกนองที่ทํางานขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอยางใกลชิดรวมกับเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหรือกลุมงานคุมครองจริยธรรมเพื่อใหแนใจวาไดรับ
การสนับสนุนและปองกันพยานที่ดี
- ปกปองขอมูลที่เกี่ยวของกับการเปดเผยที่เปนหลักฐาน
- ใหเวลาและขอมูลที่ยอนกลับตอทุกฝายที่เกี่ยวของ
ผูบริหาร และเจาหนาที่จะตองสามารถจัดการกับบุคคลที่ตอตานการเปดเผย โดยใหคําปรึกษาแนะนํา
ตอผูใตบังคับบัญชาไมใหทําผิดและตื่นตัวตอการรับรูตอการกระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบขอมูลอยางระมัดระวัง ตองแสดงบทบาทอยางยุติธรรม เปนกลาง ไมเขาไปมีสวนไดสวนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไมวาจะยากเพียงไรผูบริหารตองทําใหผูเปดเผยมั่นใจตั้งแตแรกในขณะรายงานวาจะไดรับการ
ปฏิบัติอยางเปนความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปดเผยและผลที่เกิดจากการเปดเผยขอมูลที่ไดรับจากผูเปดเผย
จะตองเปนเอกสารที่สมบูรณ หากมีการรายงานดวยวาจาจะตองสรุปรายละเอียดเปนเอกสาร ผูบริหารจะตอง
ระงับไมใหการกระทําใด ๆ ของตนเขาไปกาวกาย มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ หรือทําใหผูอื่นรับรูไดวาทําเพื่อ
ประโยชนสวนตน หรือทําใหรับรูไดวา มีอิทธิพลตอการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรูและทักษะการสนับสนุน : จัดโปรแกรมการพัฒนาขาราชการโรงพยาบาล
เกาะคา เพื่อใหตระหนักในความสําคัญและผลักดันใหเกิดทัศนคติทางบวกตอการเปดเผยขอมูล โดยอธิบายวา
ทําไม ตองเปดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อขาราชการเปดเผยการกระทําผิดจัดใหมีการฝกอบรม/พัฒนา การ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม ( ethical decision making) แกขาราชการ หรือเมื่อขาราชการไดเลื่อนตําแหนงเปน
หัวหนา/ผูบริหาร รวมทั้งตองไดรับการฝกอบรมทักษะเฉพาะ ในการรับขอรองเรียน การรายงาน การเปดเผย
และจัดการกับการเปดเผยขอมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปองคุมครองพยาน
เปาหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) :
- หนวยงานควรสรางกลไกในการสนับสนุนและปกปองคุมครองผูเปดเผยขอมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑที่มากเกินไป และสงเสริมใหคนกลาเปดเผยและรายงานขอสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไมเปนธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรูที่ผิดพลาด ใหคําปรึกษาการ
เปดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกปองการตอตานที่จะมีตอผูเปดเผย
- โครงสรางการรายงาน หรือเปดเผยผลประโยชนสาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสราง ธรรมชาติ
และขนาดขององคกร
- นโยบาย โครงสรางและกระบวนการเปดเผยขอมูลสาธารณะ ตองไดรับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อใหแนใจวาการเปดเผยขอมูลสาธารณะจะไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสม
กับผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ขาราชการทั่วไป เพื่อใหปฏิบัติหนาที่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การใหการรับของขวัญและผลประโยชน*
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน
ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เจตนารมณ
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล
หากขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และ
การกระทําหนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอ
ความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
-ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการหรืออื่น
ๆที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได และ
ผลประโยชนจากการจางงานในราชการปกติ
-ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
-ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ
ใหที่พัก การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครือ่ งใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลด
ราคาสินคาหรือบริการ และเงิน เปนตน
-ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได( Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริการใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคน
อื่น ๆ
รายละเอียดตอจากนี้เปนขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอื่นใด
ในทางปฏิบัติ
-เราจะจัดการอยางไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
๑) เราควรรับหรือไม
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม
๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม
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* บทที่ ๔ การบริหารจัดการผลประโยชนทับซอน, คูมือ: การพัฒนาและสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมขาราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, ๒๕๕๔
เราควรรับหรือไม
ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปน
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขายการรับ
สินบนการถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคตถาทาน
ทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษเชน งานตรวจสอบภายใน
และงานตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัต/ิ อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทาน
จะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการ
รับกอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนที่
ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติ
มิชอบ และการทุจริตคอรรัปชัน ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของ
ตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง
เครงครัดมากกวาหนวยงานอื่น ๆหลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม”ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมา
แสวงหาความชอบ ผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความ
สั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการ
สําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการและ
เจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐาน
ความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับ
ขาราชการเราตองรายงานหรือไมการรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคลที่
จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯหนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและ
มีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
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๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชนทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น
ๆหลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ
รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาดโดยตองมีคานอยกวา ๓ ,๐๐๐.บาททั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการ
รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน
หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ

ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคา
ราคาเทาใดของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓ ,๐๐๐.- บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองไดของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน
๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานหนวยงานและลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดย
หัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
หรือ ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจ
พิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยาย
หนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือ
ผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือ
ผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งป
มีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับถาในปงบประมาณใด ๆ
ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุมเพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี
แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้นของขวัญ
และหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ไดอยาง
สม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการ
ของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและ
หรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
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เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี)่ ตองปฏิเสธไม
รับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆเราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไมปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน
๓,๐๐๐.- บาท ถาเกินกวานี้ สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บ
ไวเองไดหรือไม หรือเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไรการฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝน
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรง
ของการฝาฝนนอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉลทุจริต และ
สามารถพิสูจนไดวา ขาราชการและหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความ
เปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวน
รวมในการรับโทษทางอาญาดวย
การรับของขวัญและผลประโยชน : กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอ
ภาครัฐและตอขาราชการกุญแจแหงความเสี่ยง ๒ ประการที่สําคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ โดยตีคาราคาของขวัญและหรือผลประโยชนนอยกวาความ
เปนจริง การตีคาราคาต่ํากวาความเปนจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผูอื่นใหคิดวาของขวัญและหรือ
ผลประโยชนนั้นๆ มีคาต่ํากวาที่เปนจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกลาวนับวาเปนการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเขาขายฝาฝนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองขามความผิดและละเลยตอผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ
อาจทําใหติดเปนนิสัยอยางรวดเร็วและกอใหเกิดความคาดหวังเสมอวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชน
ใด ๆ ในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทําใหเกิดความรูสึกชอบหรืออยากปฏิบัติตอผูรับบริการ หรือผูรับงานรับจาง-รับเหมา ฯลฯ ที่เปนผูใหของขวัญและหรือผลประโยชนโดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชนตอบ
แทนที่ไดรับทําใหมีการปฏิบัติตอบแทนเกินกวามาตรฐานที่กําหนดในสถานการณเชนนี้ ผูรับจาง ผูรับเหมา
และหรือผูรับจัดซื้อ อาจรับรูผิดพลาดและเขาใจวาการรับจางตาง ๆ ไมตองทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณคา
การบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเปนวัฒนธรรมการทํางานขององคกร ขาราชการ และหรือเจาหนาที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหนาที่ และละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดไดวาเปนการรับสินบน
สถานการณตัวอยาง
เจาหนาที่ตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถวน เพื่อใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาที่มีน้ําหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนดใหขนสงสินคาได กรณี
เชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทางอาญาแผนดิน
ดวยในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ(ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาที่
ยอมใหผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการใหผลประโยชน ในทางมิชอบตอบริษัทที่เปนเจาของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจาของสินคาและสั่งลงโทษจําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา
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การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโนมที่เปนไปไดมากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชนโดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยวาการรับของขวัญและหรือผลประโยชน ใด ๆ ถือได
วาเปนความผิด แตผูรับมักจะหาเหตุผลเขาขางตนเองดังนี้
“ฉันรูวาไมควรรับของดังกลาว แตดวยมารยาทจึงไมกลาจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไมรับจะเปนการ
ทําลายสัมพันธภาพระหวางผูใหกับองคกรหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ๆ ก็ทําเชนนี้ ทําไมฉันจะทําบางไมได”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเปนการยุติธรรมที่เราจะไดรางวัลผลประโยชน
พิเศษบาง”
“เพราะฉันเปนคนพิเศษจริง ๆ ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงชมฉัน และเปนเรื่องธรรมดาที่ฉันมักเปนคน
แรกเสมอที่ไดรับโอกาสใหไปฝกอบรม/สัมมนา”
“มันเปนแคตัวอยางฟรีใหทดลองใช และฉันก็ไมคิดวาหนวยงานของฉันจะสั่งสินคาชนิดนี้ แมวา
ฉันจะใหคําแนะนําก็ตาม”
“ฉันไมเห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการใหของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไมไดฝาฝนกฎเกณฑใดๆ”
ทานตองระลึกอยูเสมอวา เหตุผลที่ทานใชกลาวอางเชนนี้ ไมสามารถปกปองทานจากการถูก
ดําเนินการทางวินัย หากการกระทําของทานเปนการกระทําที่มิชอบ
สถานการณตัวอยาง
หนวยงานภาครัฐหนึ่ง สงนักทรัพยากรบุคลที่ทําหนาที่จัดซื้อจัดจาง ใหเขารวมสัมมนาดานทรัพยากร
บุคคล เจาหนาที่ผูนั้นไดรับรางวัลมูลคา ๗,๐๐๐ บาท จากการเปนผูเขารวมสัมมนาที่มีบุคลิกเปน personnel
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคาที่เปนคูคากับหนวยงาน เจาหนาที่ไดเก็บของรางวัลนั้นไวโดยไมได
รายงานหนวยงานเนื่องจากคิดวาเปนรางวัลที่ตนชนะจากการเขารวมกิจกรรมการสัมมนาผูบังคับบัญชา
ตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให และตัดสินใจวาจะตองมีการรายงานของรางวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเปนของหนวยงาน โดยใหเหตุผลวาการปรากฏตัวของเขาในการเขารวมสัมมนาเปนเพราะไดรับการ
สนับสนุนจากหนวยงาน ดังนั้นเปนความชอบธรรมของหนวยงานที่จะตัดสินวาจะจัดการอยางไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหนาที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน ในที่สุดเจาหนาที่จึงถูก
ขอรองใหสละรางวัลแกหนวยงานเพื่อใชประโยชนตามความเหมาะสม
โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็น การตัดสินใจ
เจตนารมณ : อะไรเปนเจตนาของการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการใหของขวัญและหรือผลประโยชน
ความเปดเผย : มีการเปดเผยตอสาธารณชนเพียงใด
คุณคา : ของขวัญและหรือผลประโยชนมีคาราคาเทาใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไมและมีอะไรบาง
อัตลักษณ : ผูใหมีอัตลักษณเพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการใหคืออะไร
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บทสรุป
ความเชื่อถือไววางใจ และจริยธรรมเปนรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อทานเปนขาราชการและ
หรือเจาหนาที่ภาครัฐไมวาจะสังกัดหนวยงานใด ทานถูกคาดหวังใหปฏิบัติหนาที่และตัดสินใจ โดยปราศจาก
อคติทานถูกคาดหวังไมใหแสวงหารางวัลหรือผลประโยชนในรูปแบบใด ๆนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชนที่รัฐจัดใหแมวานโยบายของหนวยงานหลายแหงจะอนุญาตใหรับของขวัญได ซึ่งถือวาเปนของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แตอยางไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาฝนขอบเขตดวยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไมเหมาะสม จะนําไปสูความเสี่ยงตอการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของทาน
รวมทั้งองคกรของทานเอง

กฎหมายที่เกี่ยวของ

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
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