คู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

โรงพยาบาลนาหมื่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คํานํา
รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมถึงการบริหาร
ราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีมติให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA
กระทรวงสาธารณสุข กําหนดมาตรฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ป.1 ค.
คื อ การปลุ ก จิ ต สํ านึ ก การป้ อ งกั น การปราบปราม และสร้างเครื อ ข่ ายมุ่ งเน้ น การป้ อ งกั น การทุ จ ริต ผ่ าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
โรงพยาบาลนาหมื่น จึงได้จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยรวบรวมหลักการ
และแนวคิดพร้อมตัวอย่างเพื่อบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์
สาธารณะ เพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบให้หมดไปในที่สุด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
โรงพยาบาลนาหมื่น รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารราชการและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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กรณีการมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุ คคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทําให้เกิดการละทิ้งทางคุณธรรมใน
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ส าธารณสุ ข ขาดความเป็ น อิ ส ระความเป็ น กลาง และความเป็ น ธรรม ส่ งผลกระทบต่ อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ผลประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การใดๆ หรื อ แลกเปลี่ ย นกั บ การละเว้น การยกเว้ น หรื อ การจั ด การประมู ล ทรัพ ย์
ทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่รัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางความจงใจกระทํา
ความผิดยังพบผู้กระทําผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจํานวนมาก จนนําไปสู่การถูก
กล่ าวหา ร้อ งเรีย นเรื่ อ งทุ จ ริต หรื อ ถู ก ลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น หรือ ความขั ด แย้ งระหงว่ าง
ผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็น ประเด็นปั ญ หาทางการ
บริหารภาครัฐในปัจจุบันเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อน
ปัญ หาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ คู่มือฉบับโรงพยาบาลนาหมื่น ได้
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการโรงพยาบาลนาหมื่น ดังเช่น
1. การยึดถือตามคุณธรรม 4 ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของโรงพยาบาล
นาหมื่น กําหนดว่า “ข้าราชการโรงพยาบาลนาหมื่น พึงยึดคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่อง
เหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ “ ดังนี้
(1) การรักษาความสัตย์และความจริงใจต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และ
เป็นธรรม
(2) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัตย์ ความดีเท่านั้น
(3) อดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
(4) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การยึดถืออุดมคติของโรงพยาบาลนาหมื่น 9 ประการ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ
โรงพยาบาลนาหมื่น กําหนดว่า “ข้าราชการโรงพยาบาลนาหมื่นพึงยึดถืออุดมคติของโรงพยาบาลนาหมื่น 9
ประการ” เป็ น แนวทางชี้ นํ า การประพฤติ ต นและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ บรรลุ ถึ ง ปณิ ธ านของการเป็ น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดังนี้
2.1 เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่
2.2 กรุณาปราณีต่อประชาชน
2.3 อดทนต่อความเจ็บใจ
2.4 ไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบาก
2.5 ไม่มักมากในลาภผล
2.6 มุ่งบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
2.7 ดํารงตนในความยุติธรรม
2.8 กระทําการด้วยปัญญา

2
2.9 รักษาความไม่ประมาทในชีวิต
ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลัดการและแนวคิดที่จะเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนว
ทางการประยุกต์ใช้เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสําคัญ 4 บท ได้แก่
บทที่ 1 ความหมายและแนวคิดผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 2 รูปแบบ ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 5 การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
ความหมายของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
คํ า ว่ า Conflict of Interests มี ก ารใช้ คํ า ในภาษาไทยไว้ ห ลายคํ า เช่ น “ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น”
”ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ”การขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good Governence) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง “ ความ
ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ “ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลในอํานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีหลากหลาย
รูปแบบไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน มีลักษณะ 7 ประการ นี้
1. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือการใช้อํานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อํานาจหน้าที่ทําให้
บริษัทตนเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางานเป็นต้น
2. รับผลประโยชน์ คือการรับสินบน หรือของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา
เสียภาษี หรือเป็นเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกํานัลจากร้านค้า เป็นต้น
3. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
4. ใช้ทรัพย์ของทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ ของ
ราชการทํางานส่วนตัว เป็นต้น
5. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าทางราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณ
ดังกล่าวล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
6. รับงานนอกได้แก่ การเปิดบริษัทธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทําอยู่ เช่น เป็นนักบัญชีแต่รับงาน
ส่วนตัวจนไม่มีเวลาทํางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
7. ทํางานหลังออกจากตําแหน่ง คือการทํางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช้ความรู้หรือ
อิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่นเอาความรู้ในนโยบายแลแผนของธนาคาร
ประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น
หลักสําคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ประโยชน์ของสาธารณะมีความสําคัญ
ในอันดับต้น
* ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้
กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรม)
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การบริหารเพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่มีหลักการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะ
ละเลยประโยชน์และให้ความสําคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทนซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน
และอาจนําไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชน์
ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับหน้าที่ราชการ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีความโปร่งใสและ
ยึดถือประโยชน์เป็นเรื่องหลักในหน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อม
รับผิดชอบมิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานปัจจุบันขอบเขต
ของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ ทําให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงานควรตระหนักว่าผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจะเกิดขึ้นในการทํางานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายาม
ปกปิด จนทําให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวมเมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้า
มามีอิทธิพลในการทํางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐ นําไปสู่การใช้อํานาจหน้าที่มิชอบ หรือ
แม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือฉ้อราษฏร์บังหลวง ดังนั้นการจัดให้มีแนวทางการบริหารเพ่อการป้องกันเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลําเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง
นิยามศัพท์และแนวคิดสําคัญ*
ผลประโยชน์ส่วนตน (Pritvate interest )
“ผลประโยชน์” คือสิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ ผลประโยชน์ส่วนตน”
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น
เพื่ อน ญาติ คู่ แ ข่ง ศัตรู เมื่ อ ใดเหน้ าที่ ป ระสงค์จะให้ คนเหล่านี้ ได้ ห รือเสียประโยชน์ เมื่อนั้น ก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ ส่ ว นตน มี 2 ประเภท คื อ ที่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น (pecuniary) และที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกั บ เงิ น
(nonpecuniary)
- ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับการเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งตัวเงินทองเท่านั้น แต่ยัง
เกี่ยวกับการเพิ่มพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตําแหน่งในบริษัทที่รับ
งานจากหน่วยงานรวามถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด
ของขวัญ หรือของที่แสดงน้ําใจไมตรีอื่นๆ
**บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม,2554
- ผลประโยชน์ที่ไท่เกี่ยวกับการเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือ
กิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลําเอียง/
อคติ /เลือกที่ รักมั กที่ ชัง และมี ข้ อสั งเกตแม้ แ ต่ค วามเชื่ อ/ความคิ ดเห็ น ส่วนตัวก็จัด อยู่ในประเภทนี้ หน้ าที่
สาธารณะ
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(public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทํางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์
สาธารณะ(public interest)คนเหล่ า นี้ ไ ม่ จํ า กั ด จํ า กั ด เฉพาะเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทั้ ง ระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ระดับประเทศ เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่ทํางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร ผลประโยชน์
สาธารณะคือประโยชน์ของชุมชนโดยรวมไม่ใช่ผลรวมของประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์
ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้ องต้นข้าราชการสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดน่าน ทุกคนสามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทํางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจํากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทําหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทํา/กิจกรรมส่วนที่อาจที่ทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่ง ไปหาผลประโยชน์ใน
ตําแหน่งหรือในงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี 3 ประเภท คือ
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) ที่มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อมที่คนเห็นว่ามีแต่
จริงๆอาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี จริยะ
ธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอื่นๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับผลประโยชน์เช่นนั้นจริง
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคตหน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์ที่เบียดซ้อนกัน
(competing interestsป 2 ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานและเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองอย่างออกจากกันได้อาจทําให้งานไม่มีประสิทธิภาพ หรืออาจทําให้เกิดความผิดพลาดหรือ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญ หาได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในหน่วยงานที่มี กําลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่ บางคนเท่ านั้ นที่ สามารถทํางาน
บางอย่างที่คนอื่นทําไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหาเหล่านี้กันเพราะดูเหมือนว่าไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทมากกว่าหนึ่งบทบาท และการทําบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทําบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่ง ผลเสียคือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง /อคติต่อคนบางกลุ่ม
ควรถือว่าบทบาทหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน

5
นั่นคือการตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกลการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามาจัดการ
กับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักการ 4 ประการ สําหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน*
- ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทําเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณสุขเป็นหน้าที่หลักที่ต้อง
ตัดสินใจและให้คําแนะนําภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทํางานในขอบเขตและหน้าที่พิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลําอียงเรื่องศาสนา จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล
ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
- สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด : การปกป้องผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิดมีวี
การต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผย
ผลประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ถื อ เป็ น ขั้ น ตอนแรกของการจั ด การ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทําให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร
การจดการต้องอาศัยข้อมูลการนําข้อจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ต้องก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับ
เรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ มากที่สุดเท่าที่ทําได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น ละสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัย
วิธีการ ดังนี้
- ให้ข้อเสนอแนะการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการ
ปฏิบัติรวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีสภาพแวดล้อมในการทํางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจใน
การเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทํางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นําไปใช้
ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้ลึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาใน
เองต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อสัตย์ตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกําหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกลความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ(รวมถึงการลงโทษ) ที่ทําให้เจ้าถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง
ทําตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
* บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน
และทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญสําหรับกรรมการจริยธรรม
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แนวทางการบริหารเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน*
- วางกรอบการทํางาน เป็นวิธีการกว้างๆไม่จํากัดอยู่ในรายระเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
นําไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมาย มี 6 ขั้นตอน สําหรับกาพัฒนาและการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารต่างๆรวมถึงการเผยแพร่นโยบายการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
5) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายอย่างสม่ําเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติการตามแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรก คือการระบุว่าในการทํางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยวต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นนั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสําคัญ คือองค์กร
จะต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นและที่
เห็นว่าการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสําคัญ เพราะจะทําให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทําให้เจ้าหน้าที่
รู้สึกได้เป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกําหนด
ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
– ตัวอย่างผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจ
ส่วนตัว/ครอบครัว ความสัมพันธ์ส่วนตัว ชมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น( เอ็นจีโอ
สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ)การส่งเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น /กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจตรา เพื่อควบคุมคุณ ภาพมาตรฐานกับการทํางานหรืออุปกรณ์ ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญ าต การ
ให้บริการที่อุปสงค์มากว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชลให้ความสนใจเป็น
พิเศษ
2) พัฒนากลยุทธ์การตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดหาผลประโยชน์ทับซ้อนคือ ความตระหนักของผู้บริหาร
และเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ ย วกบวิ ธีก ารจั ด การผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นรวมถึ งความรับ ผิ ด ขอบของแต่ ล ะคน ดั งนั้ น
กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรละความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กรและยังต้องทําให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบ
ใด ( แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หือแบบที่เป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือบันทึกกลยุทธ์ต่างๆที่ใช้
เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
*บทที่ 4 รบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน, คู่มือ : การพัฒ นาและส่งแสริมการปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม, 2554
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3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เจ้าหน้าที่ในองค์กร เอกชนที่มาทําสัญญา อาสาสมัครหัวหน้างานระดับสูง คณะกรรมการบริหาร การให้ความรู้
จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทํางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบาย
และข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตังผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธี
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือสร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุนโยบาย ความถึงความแตกต่างของความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตําแหน่งหน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่
ชัดเจนสําหรับการระบุและการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นจุดที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆ เช่นการติดต่อ การ
ทํางานร่วมกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอน การกระจาย
อํานาจ ความสัมพันธ์กับ เอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้นนอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัว
และเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกัน
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
4) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ใน
ตําแหน่งระดับผู้บริหาร ซึ่งจะต้องแสดงภาวะผู้นํา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสําคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่
มักจะคํานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง
(1) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(2) ชั่งน้ําหนักประโยชนองค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณา
ว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนและ
(3) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับ และลักษณะของตําแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องรวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
5) สื่อสารกับส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นสําคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากไม่ว่าจะ
สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้น
ก็ไม่แ พ้ กันการทํ างานขององค์กรภายนอกไม่ ว่าจะเป็ นเอ็น จีโอหรือภาคธุรกิจองค์กรต้องระบุ จุดเสี่ยงของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒนาวิธีป้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อํานาจหน้าที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายในให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมาหากไม่ติดตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดําเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมรวมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทําธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ทําสัญญาด้วย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆเช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยง
และร่วมกันพัฒนากลไกแก้ไขปัญหา ขอรับฟังการคิดเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนร่วม
ทบทวนและปรั บ ปรุ งกลไกแสวงหาและแก้ ไขผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น วิ ธีก ารเหล่ านี้ จ ะทํ าให้ ได้ น โยบายที่
สอดคล้ องความคาดหวังสาธารณะและได้ ความร่วมมื อจากผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย ทั้ งนี้ ในการร่วมกั น จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้ องค์กรภาครัฐต้องทําให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
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6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ระบบการป้ องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิท ธิภ าพสม่ําเสมอโดย
สอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการ
ทํางาน รวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ
นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้จากองค์อื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์มีความมุ่งมั่นใน
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทํางานให้สอดคล้องกัน
โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คําปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติ
ของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (Integrity( และการยึดมั่น ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบ
ที่ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กระทําโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้
เปิดเผยการกระทําความผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ
คดโกง ทุจริตหรือพฤติกรรมอาชญากรรม กลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบทําให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและ
แม้แต่สูญเสียงานหลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความ
พร้อมรับผิดให้แก่สาธารณะ การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทําผิดที่ร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยง
สาธารณะ การรายงานการกระทําผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณะชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
ทําไมการเปิดเผยจึงทําได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการ
ผลักดันเจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะหาการคดโกงและการกระทําผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทําให้การ
เปิดเผยการกระทําผิดเป็นเรื่องยากสําหรับเจ้าหน้าที่ ปัญหาสําคัญคือ การขัดแย้งระหว่างควาเที่ยงตรง ของ
บุคคลกับพันธะสัญ ญาที่ มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่ อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒ นธรรมขององค์กร
ภาครัฐ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะการยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็น
ค่านิ ยมที่ เป็ น หลักคุณ ธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct)) แต่ ในทางตรงกันข้าม ความ
จงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสําคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อไม่ได้ใน
ยามจําเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการที่ทําให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทําผิด คือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทําผิดมักได้รับการ
ปฏิบัติในทางตรงกันข้าม การตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือ จะต้องปฏิบัติอย่าง
โปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทําผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
การส่ ง สารขององค์ ก ร : องค์ ก รจะต้ อ งขั บ เคลื่ อ น/ผลั ก ดั น ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เปิ ด เผย
พฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมและคดโกงว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่น
ว่าถูกปกปิด ต้องมีคําแนะนําแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญ
กับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทําให้เกิดการกระทําผิด
กฎหมาย ระเบี ย บ และนโยบาย : รากฐานของการเปิ ดเผยการกระทํ าผิ ดมาจากกรอบ
กฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโนบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกําหนดพฤติกรรมที่
เป็นมาตรฐานและข้อแนะนําพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการ
การกระทําเบี่ยงเบนจากมาตรฐานการกระทําผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรมตองมีกลไกการรายงานและ
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การตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทําผิดภายใต้กฎหมายต่างๆ นั้นต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ดําเนินการอย่างไรและองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
องค์กรควรทําอย่างไร : วิธีทดี่ ีที่สุด หน่วยงานจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการ
กระทําผิด จัดช่องทางอํานวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทําผิด รวมทั้งคนอื่นๆ ทีจ่ ะ
ได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทําผิดและการคุ้มครองพยาน คือ
- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทําผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางบริหารซึ่งเป็น
ช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อํานวยการ แจ้งหน้ที่ผู้รับผิดชอบ (เช่น กลุ่ม
งานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรมภายนอกการรายงาน
หรือที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผยควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ (ล้มเหลว)
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทําให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน
- การกระทําที่เป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะ ความปลอดภัยหรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคามหรือการดู
หมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทํางาน องค์กรควรกําหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและประกาศใช้
อย่างชัดเจนประโยชน์ของกระบวนการคือ บุคคลจะทราบต้องมีความจําเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย จะต้องทํา
อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการเปิดเผย
การกระทําผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่นทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็นสัญชาติ
ญาณ) ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกง ประพฤติผิด ควรตองรายงานทันที ต่อหัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ได้รับมอบหมายและผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรการเปิดเผยการกระทําผิดเป็นสิ่ง
สําคัญ และผู้รับรายงานควรให้คําแนะนําผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทําผิด ได้ ดังนี้
1) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
2) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ผู้อื่น
3) การละเว้นการปฏิบัติหาน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง
จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
4) การกระทําของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภพ ความปลอดภัยสาธารณะหรือกระทบต่อ
สิ่ ง แวดล้ อ มการเปิ ด เผยต่ อ การกระทํ า ผิ ด บางประเภทอาจจะไม่ ได้ รั บ การคุ้ ม ครอง เช่ น การเปิ ด เผยต่ อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคําถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของรัฐบาล หรือ
การเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยทําได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
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- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
การให้ความสําคัญกับการรายงานและ
การให้ ความสําคั ญ กับ การรายงานและวิธีก ารรายงานที่ ยึด หยุ่น : มาตรฐานทางจริยธรรมต้อง
กําหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกงง หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการ
เกี่ ย วกั บ การรายงานควรยึ ด หยุ่ น เช่ น การรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะ เช่นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น
ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
การผลักดันให้เป็นรูป ธรรมในการปฏิบัติ : หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับปกติหน่วยงาน
ตองพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้คําแนะนําต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความสําคัญ สนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
เบื้องหลังความสําเร็จ : ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทําผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกต้องขององค์กรที่มีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสําคัญ กับการป้องกัน
ปราบปรามประพฤติ มิ ช อบที่ ชั ด เจน จะทํ าให้ เกิ ด บรรยากาศจริ ย ธรรมเชิ งบวก วัฒ นธรรมเกิ ด จาก การ
เสริมสร้างผลประโยชน์เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยาบาล และภาวะผู้นําต่อความสําคัญใน
การเปิดเผยการกระทําผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งการปกป้องสิทธิ์ของบุคคลใดๆ
ที่ เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องสําคัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มี
การบริหารกระบานการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการ
รายงาน
ดัชนีวัดความสําเร็จ พิจารณาได้จาก :
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่าสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสําหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้มีการฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คําปรึกษาแนะนําหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้ปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ
บทบาทสําคัญของการบริหาร : ผู้บริหารระดับล่างมีความสําคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Public Information Disclose : PID)ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคใน
การรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อํานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ตรวจสอบ และรับผิดชอบโดยตรง ต่อผลที่จะเกิดกับทีมงาน บทบาทสําคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือการปรับ
ทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทําผิดและภาวะ
ผู้นําเป็นเรื่องสําคัญมาก ในการสร้างบรรยายการในที่ทํางาน ผู้บริหารจะต้องคาดการณ์การตอบสนองของ
ข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือ
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ทําให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่น
ให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผูต้ ้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึง่ เป็นปัจจัย
ที่สําคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเข้าไป
จัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทําได้บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่เกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นําแก่ลูกน้องที่ทํางานขณะมีการตรวจสอบ
- ทํางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ
การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย โดยให้คําปรึกษาแนะนํา
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้กระทําผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง
ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่ข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไร
ผู้บริหารจะต้องทําให้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นใน
กระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์หากมี
การรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้กระทําการใดๆของตนเข้า
ไปก้าวก่ายมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทําให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทําเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทําให้ได้รับรู้ได้ว่า
มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน : จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เพื่อให้ตระหนักในความสําคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการ
เปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทําไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทําผิด จัด
ให้ มีการฝึ กอบรม/พั ฒ นา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ หรือเมื่ อ
ข้าราชการได้เลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ ในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best – practice target) :
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูล มีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คําปรึกษาก
เปิดเผยพฤติกรรมการกระทําผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงการสร้างรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ
และขนาดขององค์กร
- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอ่างเหมาะสม
กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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การให้การรับของขวัญและผลประโยชน์*
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินตามนโยบายให้แลรับของขวัญ และ
ผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้ าราชการของส่ วนราชการตามพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และ
ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ เรื่อ งหลั ก เกณฑ์ ก ารรับ ทรัพ ย์สิ น หรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทําหน้าที่ โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหาก
ขาราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ทําให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการ
กระทําหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทําลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการอื่นที่มี
มูลค่า)ที่ข้าราชการและเจเหน้าที่ภาครัฐให้และได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จากการ
จ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าเป็นราคาเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าเป็นราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิงการต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือ
บริการและเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึงสิ่ง
ใดๆ หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือสัญญาว่าจะให้หรือสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาการกับการให้-รับของขวัญละหือ
ผลประโยชน์อนื่ ใดในทางปฏิบตั ิ
- เราจะจัดการอย่างไร
การรับของขวัญและหรือประโยชน์ใดๆ มี 3 คําถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือมารับ
ของขวัญและหรือประโยชน์คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
*บาทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทบซ้อน, คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนสําหรับคณะกรรมการจริยธรรม,2554
เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือเป็นการให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคมอย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
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1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ลอตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําเขาเสนอให้ เช่น ให้แทนคําขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ ในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งต่อผลการทํางานในอนาคต ถ้าท่าน
ทํางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน
และตรวจสอบคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่าน
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หาก
ท่านรับแล้วผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความประพฤติมิชอบ และทุจริต
คอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญ และผลประโยชน์ของตนเองโดยส่วน
ราชการที่ อยู่ ในกลุ่ม ปฏิ บั ติห น้ าที่ ที่ เสี่ยงต่อการประพฤติ มิ ชอบ ควรกํ าหนดนโยบายด้ านนี้ อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่ ายงานอื่นๆ หลักการปฏิบัติงานภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “ การกระทําและการตัดสินใจใดๆ
จะต้องกรทําด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่นทําให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาคมมีต่อภาครัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภครัฐมีพันธะ
ผูกพัน ที่ จะต้อ งปฏิ บั ติงานอย่างเป็ นธรรม โดยการกระทํ าและแสดงออกโดยกระทําและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับ
ข้าราชการเราต้องรายงานหรือไม่ การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ งชาติ รวมทั้ งนโยบายของหน่ ว ยงาน เช่ น การห้ ามรับ ของขวัญ หรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา /องค์กรหรือบุคคลที่กําลังมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะ
ขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกําหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมี
กระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทํางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจเป็ น พิ เศษและหรื อ เสี ย ผลประโยชน์ ทั้ งจากระดั บ องค์ ก รและระดั บ บุ ค ล อาทิ เช่ น งาน
ตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้ความแน่ใจที่สุดว่าท่านและองค์กรมี
ความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กําหนดนโยบายกับการห้ามรับของขวัญ
หรือประโยชน์ใดๆและมิได้กําหนดให้รายงานการได้รับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดํารงอยู่ในความถูก
ต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือประโยชน์นั้นๆ หลักการการกําหนดว่าของขวัญและ
ผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกให้เป็นของ
ข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นนั้ จะมีคา่ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพัน
หรือพันธะให้กบั ผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความรู้สึก
เสื่อมศรัทธาให้กบั ประชาชน
แนวทางการพิจารณาในทางปฏิบตั ิ
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์เช่นงานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้องรายงานและอาจ
เก็บเป็นของตนเองได้ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเที ยบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้อง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่ที่มีความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรหัวหน้าส่วนราชการตัดสิน
ว่าสมัครให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่นั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ส าธารณะและหรื อ ตามความเหมาะสม องค์ ก รอาจพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ข้ า ราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดํารงตําแหน่ง
เดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้
เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของงขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้ให้คนเดียวกลุ่ม
เดีย วกัน หรือ ผู้ให้ มีค วามสัม พั น ธ์กัน หลายครั้ง เมื่ อรวมกั น ทั้ งปี มี ค่ ามากกว่า 3,000 บาท ต้ องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดที่ได้รับ ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้
จ่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการของที่ดีแต่ถ้ารวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อง
รายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ล่ะอย่าง นั้นของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเป็นการขอบคุณ
จากผู้ ม ารั บ บริก าร (ประชาชนองค์ ก รเอกชน) ที่ ได้ อ ย่ างสม่ํ าเสมอ บ่ อ ยครั้ ง อาจทํ าให้ เกิ ด ข้ อ สงสั ย จาก
ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจ
ก่อให้เกิดความรู้สีกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธ
การรับ
เงินสดหรือเงินใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ เราจะเก็บรักษาเองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน
3,000 บาทถ้าเกินกว่านี้ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เอง
ได้หรือไม่ หรือว่าเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการจะตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร การฝ่าฝืน
กฎนี้มีโทษอย่างไร การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งไล่ออกอ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการ
ฝ่าฝืนนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสมารถพิสูจน์ได้
ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ นั้ น ๆ รั บ ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ ซึ่ งมี ผ ลต่ อ ความเป็ น ธรรมก่ อ ให้ เกิ ด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสีย่ ง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณะชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอบย่างมีอคติมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติห้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทําลายการเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สําคัญคือ
1. ความพยาบาลที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยความกว่าที่
เป็ น จริ ง การตี ร าคาต่ํ า กว่ าความเป็ น จริงนั้ น บุ ค คลอาจจู งใจตนเองหรือ จู งใจผู้ อื่ น ให้ คิ ด ว่าของขวั ญ หรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ํากว่าความเป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลวกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นกับการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆอาจทํ า ให้ ติ ด เป็ น นิ สั ย อย่ า งรวดเร็ ว และก่ อ ให้ เกิ ด ความคาดหวั งเสมอว่ า จะได้ รั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทําให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้ รับ
งาน-รับจ้าง-รับหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญละหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับทําให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กําหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา
และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ต้องทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการนอกเหนือจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทํางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้า
หนาที่ของรัฐมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ความรับผิดชอบ ซึ่งจัดว่าเป็นการ รับสินบน
สถานการณ์ตวั อย่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้ําหนักรถยนต์รับค่าตอบแทนจํานวน 27 ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถ้วน เพื่อให้การอนุญาตให้รถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดให้ขนส่งสินค้าได้
กรณี เช่นนี้นอกจากจะเป็ นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษอาญา
แผ่นดิน ด้วย ในการพิจารณาโทษฐานทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณะชน ทําลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน)เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่
ยอมให้ผู้มารับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของ
กิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจําคุกเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญ และ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่า
เป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
“ฉันไม่รู้ว่าควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ําใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ
ทําลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รับรางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”” เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ฉันมักจะเป็น
คนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งซื้อสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะ
ทําตามความแนะนําก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านกล่าวอ้างเช่นนี้ ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดําเนินการ
ทางวินัย หากการกระทําของท่านเป็นการกระทําที่มิชอบ
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สถานการณ์ตวั อย่าง
หน่ ว ยงานภารรั ฐ แห่ งหนึ่ ง ส่ ง นั ก ทรั พ ยากรบุ ค ลที่ มี ห น้ า ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ให้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาด้ า น
ทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาทจากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น
Personnel Planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตภัณฑ์สินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บรางวัลนั้น
ไว้ โดยไม่ ได้ ร ายงานหน่ ว ยงานเนื่ อ งจากคิ ด ว่ า เป็ น รางวั ล ที่ ต นชนะจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการสั ม มนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และการตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการ
อย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้ เนื่องจากของรางวัลและบทบาทในหน้ าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จะถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
โมเดลสําหรับการตัดสินใจ
ประเด็น การตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : กฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผูใ้ ห้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร
บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่
รัฐจัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามควรมี ข อบเขตในการรั บ เสมอ การฝ่ า ฝื น ขอบเขตในการรั บ ของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนําไปสู่ความเสี่ยงแห่งการทุจริต และทําลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของ
ท่านเอง
กฎหมายที่เกีย่ วข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา 100-103
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ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน ปีงบประมาณพ.ศ. 2563
ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบั ด้าน
(1) การจัดซื้อจัดจ้าง
(2) การจัดทําโครงการฝึกอบรม ประชุมศึกษา ดูงาน และสัมมนา
(3) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
(4) การใช้รถทางราชการ
(5) การนําวัสดุทางราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
(6) การจ่ายยา แลเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยาเกินความจําเป็น
(7) การสั่งซื้อยาเกินความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ชื่อประบวนงาน
(1) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดซื้อซื้อจัดจ้าง
(2) ความเสียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
(3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
(4) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการใช้รถราชการ
(5) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการนําวัสดุอุปกรณ์ทาง
ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
(6) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจ่ายยาและ
เวชภัณฑ์มิใช่ยาเกินความจําเป็น
(7) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อ
ยาความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วย
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนาหมืน่
ผู้รบั ผิดชอบ นายอภิสทิ ธิ์ อินต๊ะเขื่อน
โรงพยาบาลนาหมื่น ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ซึ่งจะดําเนินการรายงานภายหลังจากการดําเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อน จํานวน 8 ขั้นตอน ใน 9 ขั้นตอน กําหนดขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยงเพื่อดําเนินการวิเคราะห์
ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ซึ่งจะดําเนินการรายงานภายหลังจากการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทบซ้อน
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กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน โรงพยาบาลนาหมื่น
ลําดับ
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

ขั้นตอนย่อยที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนย่อยที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง
- มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ในการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ และผู้ทําหน้าที่
การบริหารคลังพัสดุ
- การสั่งซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ จากญาติสายตรง (บิดา มารดา ญาติ)
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการจัดทําโครงการ
ฝึกอบรม ประชุม ศึกษา ดูงาน และสัมมนา
- ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : การเบิก-การจ่าย ค่าอาหาร กรณีไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
การเงินการคลังอาจมีโอกาสเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และอาจทําให้เกิด
การหาผลประโยชน์ให้ตัวเองได้ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ
กระบวนการความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ งานที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นด้ า นการเบิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน
- การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ : บางครั้งอาจไม่ได้ทําบันทึกเพื่อชี้แจง
เหตุผล ความจําเป็นในการขอปฏิบัติงานดังกล่าวอาจทําให้การเบิกจ่ายค่าตอบแทนไม่สมเหตุ สมผล
และการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับความจําเป็น เร่งด่วนตามความจริงอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน
ค่าแรงของโรงพยาบาลที่สูงขึ้น
กระบวนการความเสี่ย งเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติ งานที่ อ าจเกิ ด ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนด้ านการใช้ รถทาง
ราชการ
- การขอใช้รถราชการ ไม่ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จแก่ รพ. ในด้านการซ่อมบํารุงดูแลรักษารถทางราชการ
- การจัดทําข้อมูลการใช้รถทางราชการเป็นเท็จ
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านนําวัสดุอุปกรณ์ทาง
ราชการไปใช้ในกิจการส่วนตัว
- บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการดูแล ควบคุม วัสดุ อุปกรณ์ทางราชการแพทย์ไปใช้ใน Clinic ของ
ตัวเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนต้านการการจ่ายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช้ยาเกินความจําเป็น
- มีการจัดหาบุคคลมารับยาแทนหลาย ๆ รายเพื่อนํายาที่ได้จากแพทย์สั่งไปใช้ประโยชน์ทาง
ธุรกิจของตนเอง
กระบวนการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการสั่งซื้อยาเกิน
ความจําเป็นในการรักษาผู้ป่วย
- เจ้าหน้าที่ / ผู้ที่มีหน้าที่สั่งจ่ายยาทําการสั่งยาเกินความจําเป็นเนื่องจากมีความสนิทสนมกับ
ผู้แทนจําหน่ายยาของบริษัทเป็นการส่วนตัว ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ร่วมกันเชิงธุรกิจ

การกํากับติดตาม/การรายงาน

รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี

รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี

รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี

รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี

รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี
รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี
รายงานทุก 6 เดือน
และ 12 เดือน ของทุกปี

