คานา
เนื่ อ งจากปั ญ หาการทุ จ ริต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบราชการยุ ค ปั จ จุ บั น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐ
หรือที่ เราเรียกกั นว่า “ผลประโยชน์ทับ ซ้อน” จึง ถือได้ว่าปัญ หาการมี ผ ลประโยชน์ทั บ ซ้อนเป็นการทุ จ ริต
คอร์รัป ชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่ วนบุคคลโดยการละเมิ ดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จน
ทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และ
ความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ป ระโยชน์หลักขององค์ก าร
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆ ด้วย
คู่มื อ ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติง านเพื่อ ป้องกั นผลประโยชน์ทั บ ซ้อนของโรงพยาบาล นภาลั ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 ได้รวบรวมหลักการและแนวคิดที่เป็นสากล พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการ
ประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพล
ตามอานาจหน้าที่ และความรับ ผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่ อให้เกิ ดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน
คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิด พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบ และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบ าล และเป็นอุป สรรคต่อ การพัฒ นาประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มื อเล่ม นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลบางใหญ่ ทุก คน ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ ปฏิบัติร าชการที่ ส นใจศึก ษา
แนวทางเกี่ ยวกั บ การปฏิบั ติง าน เพื่ อ ป้องกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้อนในการบริห ารจัด การ และเพื่ อให้ก าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนภาลัย
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เกริ่นนา
การมี ผลประโยชน์ทั บซ้อน ถือ เป็นการทุ จริตคอร์รัป ชั่ น(corruption)ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการ
แสวงหาประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ผลประโยชน์หลักขององค์ก าร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
โดยผลประโยชน์สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมใน
สังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้ง แต่ระดับองค์การจนถึงระดับสังคม ตัวอย่างเช่น การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติการออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใด ๆ หรือแลกเปลีย่ นกับการละเว้น การยกเว้น หรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของ
รัฐ เพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพวกพ้อง เป็นต้น อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทาความผิด
ยังพบผู้ก ระทาความผิดโดยไม่เจตนา หรือไม่ มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจานวนมาก จนนาไปสู่การถูก
กล่าวหาร้อ งเรียนเรื่องทุ จ ริตหรือถูก ลงโทษทางอาญาผลประโยชน์ทั บ ซ้อน หรือความขัด แย้งกั นระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร
ภาครัฐ ในปัจจุบัน เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหา
การขาดหลัก ธรรมาภิบ าลและเป็น อุ ป สรรคต่ อการพัฒ นาประเทศ คู่ มื อ ฉบั บ นี้ ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของข้าราชการและบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลบางใหญ่ ดังเช่น
๑. การยึดถือตามคุณธรรม ๔ ประการ
กาหนดว่า “ข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลบางใหญ่ พึงยึดถือคุณธรรมสี่ประการตามพระบรม
ราโชวาท เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่”ดังนี้
(๑) การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และเป็นธรรม
(๒) การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
(๓) การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด
(๔) การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วน
ใหญ่ของบ้านเมือง
๒. การยึดถือหลักในการครองตน และครองงาน ตามค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ
กาหนดว่า “ข้าราชการที่ดี ควรมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สดุ ด้วยหัวใจที่รักประชาชนเพื่อ
ประชาชน โดยยึดมั่ นในพระบรมราโชวาทที่ พระราชทานให้แก่ ข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก และแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคม ประเทศชาติ” ดังนี้
(1)กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึด
หลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ
(2)ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยก
เรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร
และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
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(3)โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ให้ประชาชน
ตรวจสอบความถูกต้องได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
(4)ไม่ เลือ กปฏิบัติ หมายถึง การบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกที่รักมั ก ที่ชังในการ
ให้บริการ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความมีน้าใจเมตตา เอื้อเฟื้อ
(5)มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด ทางานให้เกิดผลดีแก่หน่วยงานและ
ส่วนรวม ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่า เสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทางานโดยยึด
ผลลัพธ์เป็นหลัก
ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดที่เป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้
เพื่อการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมีสาระสาคัญเป็น ๓ บท ได้แก่
บทที่ ๑ การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
บทที่ ๓ การให้การรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน
คาว่า Conflict of Interests มีการใช้คาในภาษาไทยไว้หลายคา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
“ผลประโยชน์ขัดกัน ” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง ” หรือ “การขัดกั นแห่งผลประโยชน์ ” ถ้อยคาเหล่านี้ถือเป็น
รูปแบบหนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ อันเป็นการกระท าที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับ ซ้อน จึงหมายถึง
“ความทั บ ซ้อ นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ ส าธารณะที่ มี ผ ลต่อการปฏิบัติ ห น้าที่ ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลใน
อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิด ผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มี
หลากหลายรูปแบบไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูป
ตัวเงินหรือทรัพย์สิน มีลักษณะ ๗ ประการ ดังนี้
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง คือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้
บริษัทตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน เป็นต้น
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจาก
ผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของกานัลจากร้านค้า เป็นต้น
๓. ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ท รัพ ย์สิน ของทางราชการเพื่ อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้ร ถยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ของ
ราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เช่น รู้ว่าราชการจะสร้างถนนใหม่จึงรีบไปซื้อที่ดินในบริเวณดังกล่าว
ล่วงหน้าไว้ก่อน เป็นต้น
๖. รับงานนอก ได้แก่ การเปิดบริษัททาธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่ เช่น เป็นนักบัญชี
แต่รับงานส่วนตัวจนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
๗. ทางานหลังออกจากตาแหน่ง คือการไปทางานให้กับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ความรู้
หรืออิทธิพลจากที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบายและแผนของ
ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่น ๆ หลังจากเกษียณ เป็นต้น
คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
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หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
• ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความสาคัญ
ในอันดับต้น
• ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม)

คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
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บทที่ ๑
การบริหารจัดการเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ถ้าไม่มีการบริหารจัดการเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะ และให้ความสาคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผล
ต่อการปฏิ บัติง าน และอาจนาไปสู่ก ารประพฤติมิ ชอบในที่ สุด เนื่ องจากเจ้าหน้าที่ ของรัฐก็ มี ชีวิตส่วนตน
มีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการทาหน้าที่ราชการ แต่ประเด็น คือ ต้องเปิดเผยผลประโยชน์
ทับซ้อนที่มีอย่างโปร่งใส และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลัก หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงาน ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับ ซ้อนขยายมากกว่าเดิม เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ทาให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับ มากขึ้น หน่วยงาน
ควรตระหนักว่า ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้นในการทางานและต้องพัฒ นาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการ
ระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อ น หน่วยงานต้องสร้างความเข้าใจที่ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิด
ในตัวมันเอง มิฉะนั้นคนก็จะพยายามปกปิด จนทาให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม เมื่อ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลในการทางานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ นาไปสู่การใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบ หรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชั่ น หรือฉ้อราษฎร์
บังหลวง ดังนั้น การจัดให้มีแนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรือ่ งผลประโยชน์ทับซ้อนจะสร้างประโยชน์มากมาย
แก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ เช่น
- ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความลาเอียงได้ง่าย
- แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล
- ประชาชนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest)
“ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน”
ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น
เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่อง
ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
– ผลประโยชน์ส่วนตนที่ เกี่ ยวกับ เงิน ไม่ ได้เกี่ ยวกับ การได้ม าซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ ยวกับ การ
เพิ่ ม พูนประโยชน์หรือปกป้อ งการสูญ เสียของสิ่งที่ มี อยู่แล้ว เช่น ที่ ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัท ที่รับงานจาก
หน่วยงานรวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่น ๆ
– ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับ เงิ น เกิ ดจากความสัมพันธ์ร ะหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิ จกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มั ก ที่ ชั ง และมี ข้ อ สั ง เกตว่าแม้ แ ต่ค วามเชื่ อ /ความคิ ดเห็ น ส่ วนตั วก็ จั ดอยู่ ในประเภทนี้ หน้ า ที่ ส าธารณะ
(public duty) หน้ าที่ ส าธารณะของผู้ ที่ ท างานให้ ภ าครั ฐคื อ การให้ ค วามส าคั ญ อั น ดั บ ต้ น แก่ ป ระโยชน์
คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
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สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ
เท่ านั้น แต่ยัง รวมถึงคนอื่ น ๆ ที่ ท างานให้ ภาครัฐ เช่น ที่ ป รึก ษา อาสาสมั คร ผลประโยชน์ ส าธารณะ คื อ
ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน
การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรือ่ งง่าย แต่ในเบื้องต้นข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลบางใหญ่ทุกคน
สามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ไปหาผลประโยชน์ในตาแหน่ง
หรือในงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
- ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เ กิ ด ขึ้น จริง (actual) มี ความทั บ ซ้ อนระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น
- ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เ ห็น (perceived & apparent) เป็ น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนที่ ค นเห็ น ว่ามี
แต่จริง ๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสีย
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
- ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์ส าธารณะได้ในอนาคตหน้า ที่ทั บซ้ อน (conflict of duty) หรือ ผลประโยชน์ เบี ย ดซ้ อ นกั น
(competing interests) ๒ ประเภท
ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้ าที่ ทั้ ง สองออกจากกั นได้ อาจท าให้ ท างานไม่ มี ป ระสิท ธิภ าพ หรือ แม้ ก ระทั่ ง เกิ ด ความผิดพลาดหรื อ
ผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญ หานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมี
ปัญ หาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มี กาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บ างคนเท่ านั้นที่ สามารถท างาน
บางอย่างที่คนอื่น ๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตน
มาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มบี ทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
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นั่นคือการตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้

หลักการ ๔ ประการ สาหรับการป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- ปกป้องผลประโยชน์ส าธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่ ห ลัก ที่ ต้อง
ตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูก
ผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่
ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
- สนับ สนุ นความโปร่งใสและความพร้อ มรับ ผิ ด : การป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นต้ องอาศั ย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด
มีวิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั บ
ซ้อน การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
- ส่งเสริม ความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติ ตนเป็ นแบบอย่ า ง : การแก้ ปั ญ หาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์ก ารการ
จัดการต้องอาศัยข้อมูล นาเข้าจากทุก ระดับ ในองค์ก าร ฝ่ายบริห ารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
- สร้างวัฒนธรรมองค์การ : หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุน
การตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่
ซึ่งต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมี การเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส บายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองที่จะต้อง
ทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน

คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
หน้า 9

แนวทางการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
- วางกรอบการทางาน เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถ
นาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์การ
๒) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓) ให้ ก ารศึ ก ษาแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละผู้ บ ริ ห ารระดั บ ต่ า ง ๆ รวมถึ ง เผยแพร่น โยบายการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์การ
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕) สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับ สนุนองค์การ และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนแรก คือ การระบุว่าในการทางานของหน่วยงาน มีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง เป้าหมายสาคัญคือ องค์ก ารต้องรู้ว่าอะไร
คือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้ นจริงและที่เห็นการมีส่วน
ร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของ
และร่วมมื อ กับ นโยบาย การระบุผลประโยชน์ทั บ ซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกาหนดทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
- ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/
ครอบครัว ความสัม พั นธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุม ชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัม พันธ์กั บ องค์ก ารอื่น
(เอ็นจีโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ) การทางานเสริม ความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/ กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตรา
เพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่
อุป สงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้ รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้ อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ดังนั้น กฎเกณฑ์
เกี่ ยวกับ การจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์ก ารและความรับ ผิดชอบของสมาชิก ใน
องค์การ และยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถรูไ้ ด้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและในแบบ
ใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็น หรือแบบเป็นไปได้ เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้
เพื่อการจัดการ ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
เพื่ อ ให้ ก ารจัดการผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อนมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ต้อ งมี ก ารให้ ความรู้อ ย่างต่อ เนื่ องตั้ง แต่
เจ้าหน้าที่ ในองค์ก าร เอกชนที่ มาทาสัญ ญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับ สูง และกรรมการบริห าร การให้
ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่างต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึง
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นโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้อง
รู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้ นบ่อยในองค์การ อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่าง
ของความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่งหน้าที่ต่างกั น ควรให้เอกสารบรรยายพร้อม
ตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็นจุดเสี่ยงมาก ๆ เช่น การ
ติดต่อ การร่วมทางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การแปรรูป การลดขั้นตอนและ
กระจายอานาจ ความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอ และกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความ
ตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วนอย่างสาคัญในการช่วยให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการ
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ ในตาแหน่ง
ระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขันสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
เปิดเผยผลประโยชน์ทั บซ้อ น และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บ ริหารมีความสาคัญเนื่องจากเจ้าหน้าที่ มักจะ
คานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ โดยผู้บริหารต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์การ ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่า
อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิ จ ารณาปัจ จัยอื่น ๆ รวมถึง ระดับ และลัก ษณะของตาแหน่งหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ ยวข้อง
รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์ก ารในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่ว่าจะสามารถ
จัดการกั บผลประโยชน์ทับ ซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้าย
ไม่ แพ้ กั นการท างานกั บ องค์ ก ารภายนอกไม่ ว่าเป็ น เอ็ น จีโ อหรือ ภาคธุร กิ จ องค์ก ารต้อ งระบุ จุ ดเสี่ย งของ
ผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และพัฒ นาวิธีป้องกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจหน้า ที่
เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์ก ารภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่
ตามมาหากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตามกฎหมาย บางองค์ก ารภาครัฐจะอาศัย
จริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิ จมีกับหุ้นส่วนและผู้ทาสัญญาด้วย
นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์การภายนอก อาจใช้วิธีต่าง ๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยง
และร่วมกันพัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ร่วมทบทวนและปรับ ปรุงกลไกการแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทั บซ้อน วิธีเหล่านี้จะท าให้ได้นโยบายที่
สอดคล้อ งความคาดหวัง สาธารณะและได้รับ ความร่วมมื อจากผู้มี ส่วนได้เ สีย ทั้ ง นี้ ในการร่วมกั น จัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนกับผูม้ ีสว่ นได้เสียนี้ องค์การภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอโดยสอบถามข้อมูล
จากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางาน รวมถึงสภาพ
สังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังอาจเรียนรู้
จากองค์ก ารอื่ น ๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ ยัง เป็นการสื่อสารว่าองค์ก ารมี ความมุ่ งมั่ นในการจัดการ
คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
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ผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุมจุดเสี่ยงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน โดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่

คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
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บทที่ ๒
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิ ด เผยและรายงานข้อ สงสั ย เกี่ ยวกั บ การประพฤติ มิ ชอบและการบริ ห ารที่ บ กพร่ อง/อคติ
ของภาครัฐเป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ : ผู้เปิดเผยเป็นผู้ทรี่ ายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มิชอบที่ร้ายแรง
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผย
การกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต
หรือพฤติกรรมอาชญากรรมกลับวิพากษ์วิจารณ์ทางลบทาให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสีย
งานหลักของการปกป้องคุ้มครองพยาน ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิด
ให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดที่ร้า ยแรงหรือเป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ
การรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะ
เมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้ หรือขาดประสิทธิภาพ
ทาไมการเปิดเผยจึงทาได้ยาก : การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการผลักดัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการสืบเสาะการคดโกงและการกระทาผิด แต่มีหลายองค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการ
กระทาผิดเป็นเรื่องยากสาหรับเจ้าหน้าที่ปัญหาสาคัญคือ การขัดแย้งกันระหว่างความเที่ยงตรง ของบุคคลกับ
พันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดีต่อเพื่อนหรือองค์การ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐการ
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่
เป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็น
สัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสาคัญว่า บุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจาเป็น
ปัจจัยสาคัญอีกประการที่ทาให้บุคคลไม่กล้ารายงานการกระทาผิด คือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้อง
เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทาผิดมักได้รับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจที่จะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่าย ๆ หลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใส มี
การเปิดเผยการกระทาผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจได้
การส่งสาสน์ขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคลือ่ น/ผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมที่ผิด
จริยธรรมและคดโกงว่าเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด
ต้องมี คาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ ว่าจะบริห ารข่าวสารข้อมูล อย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่ อเผชิญ กั บ กรณี
เกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทาให้เกิดการกระทาผิด
กฎหมาย ระเบีย บ และนโยบาย : รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย
มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้ งนโยบายขององค์ก าร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะกาหนดพฤติกรรมที่เป็น
มาตรฐานและข้อแนะนาพฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการ
กระทาที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วยการเปิดเผยการกระทาผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรม ต้องมีกลไก
การรายงานและการตรวจสอบที่เป็นอิสระ การเปิดเผยการกระทาผิดภายใต้กฎหมายต่าง ๆ นั้นต้องอธิบายได้
ด้วยว่าจะมีการดาเนินการอย่างไรและองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่าง
เต็มที่
องค์การควรจะทาอย่างไร : วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการ
กระทาผิด จัดช่องทางอานวยความสะดวก สนับสนุน และคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทาผิด รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่
จะได้รับผลกระทบ
วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทาผิดและการคุ้มครองพยาน คือ
คู่มือ : ประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลนภาลัย
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- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทาผิด
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร
จัดการซึ่งเป็นช่องทางปกติ โดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆ เช่น หัวหน้า ผู้อานวยการ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ (เช่น กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการจริยธรรม หรือองค์กรจริยธรรม
ภายนอก การรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้น ข้อมูลที่เปิดเผย ควรประกอบด้วย
- การประพฤติมิชอบในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
- การบริหารที่เป็นอคติ หรือ ล้มเหลว
- การละเว้น ละเลย เพิกเฉย เลินเล่อ หรือการบริการที่ไม่เหมาะสม ทาให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน
- การกระท าที่ เป็ น เหตุ ให้ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ อนามั ย สาธารณะ ความปลอดภั ย หรือ อั น ตรายต่ อ
สิ่งแวดล้อม
ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียน เช่น ในกรณีการขู่คุกคาม
หรือการดูหมิ่นเหยียดหยามกันในที่ทางาน องค์การควรกาหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อ ย่างชัดเจนประโยชน์ของกระบวนการ คือ บุคคลจะทราบว่าเมื่ อมีความจาเป็นต้องรายงาน/
เปิดเผย จะต้องทาอย่างไร เพื่ อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้อง กลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุก
ตอบสนองต่อการเปิดเผยการกระทาผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบตั ิ ตัวอย่างเช่น ทุกคนจะต้องรับรู้โดย
ทันที (อย่างเป็นสัญ ชาติญ าณ) ว่าเมื่ อเกิดข้อสงสัยว่าเกิ ดการคดโกง ประพฤติผิด ควรต้องรายงานทันทีต่อ
หัวหน้า ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์ก าร
การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นสิ่งสาคัญ และผู้รับรายงานควรให้คาแนะนาผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบ และสิ่งที่
หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทาผิด ได้ ดังนี้
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้าง
จากรัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทาของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้อ มการเปิด เผยการกระท าผิด บางประเภทอาจจะไม่ ได้รับ การคุ้ม ครอง เช่น การเปิ ดเผยต่ อ
สื่อมวลชนการเปิดเผยที่ก่อให้เกิดคาถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน หรือ
การเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย
นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผย จะต้องครอบคลุม :
- เนื้อหาในการเปิดเผย
- การเปิดเผยจะทาได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
- ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
- เปิดเผยต่อใคร
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
- กระบวนการตรวจสอบ
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ
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การให้ความส าคัญ กับ การรายงานและวิธีการรายงานที่ยื ดหยุ่ น : มาตรฐานทางจริยธรรมต้อง
กาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุ กคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับ การคดโกง หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรม การจัดการ
เกี่ ย วกั บ การรายงานควรยื ด หยุ่ น เช่ น การรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรือ เจ้า หน้ า ที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ หรื อ
คณะกรรมการจริยธรรม ที่สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือรายงานต่อองค์กรอิส ระ เช่น
ป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ : หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้ก ารเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติหน่วยงาน
ต้องพัฒ นานโยบาย/กระบวนการในการให้คาแนะนาต่อผู้บ ริหารให้ตระหนักในความสาคัญ สนับสนุนและ
ปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
เบื้องหลังความสาเร็จ : ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทาผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูก ต้อ งขององค์กรองค์กรที่ มี พฤติก รรมจริยธรรมและความรับ ผิดชอบ รวมทั้ งให้ความสาคัญ กับ การ
ป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่ชัดเจน จะทาให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจาก
การเสริม สร้างการเปิดเผยผลประโยชน์ ส าธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นาต่อความส าคัญ ในการ
เปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ และผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งการปกป้องสิทธิของบุคคลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องที่สาคัญมาก หน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มี
การบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าทีเ่ กิดความเชื่อมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการ
รายงาน
ดัชนีวัดความสาเร็จ พิจารณาได้จาก :
- มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
- มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
- ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
- การให้คาปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
- มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพบปะ สนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่น ๆ
บทบาทสาคัญของการบริหาร : ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสาคัญ ต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Public InformationDisclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์การ และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรค
ในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกั บผลการ
ตรวจสอบ และรับ ผิดชอบโดยตรงต่อ ผลที่ จ ะเกิ ดต่อที ม งาน บทบาทส าคัญ ที่ สุดที่ ได้จากการวิจัย คือการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน สัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทา
ผิดและภาวะผู้นาเป็นเรื่องสาคัญมาก ในการสร้างบรรยากาศในที่ทางาน ผู้ บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์
การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่าง ๆ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคาม
หรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความ
เชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็น
ปัจจัยที่สาคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้า
ไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าที่จะทาได้บทบาทอื่น ๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางานขณะมีการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ
การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
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- ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย โดยให้คาปรึกษาแนะนา
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ทาผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้น และ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้ องทาให้ผู้เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมัน่ ในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผย
จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้อง
ระงับไม่ให้การกระทาใด ๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ หรือทาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทาเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้รับรู้ได้ว่า มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน : จัดโปรแกรมการพัฒ นาข้าราชการส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการ
เปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ทาไม ต้องเปิดเผย และ อะไร จะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิดจัด
ให้มีก ารฝึก อบรม/พั ฒ นา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ ข้าราชการ หรือเมื่ อ
ข้าราชการได้เลื่อ นตาแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บ ริหาร รวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทั กษะเฉพาะ ในการรับข้อ
ร้องเรียน การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี (Best- practice target) :
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนั บ สนุ นและปกป้องคุ้ม ครองผู้ เปิดเผยข้อมู ล มี นโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ที่มากเกินไป และส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
บริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาด ให้คาปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระทาผิดที่เหมาะสม และปกป้องการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้าง ธรรมชาติ
และขนาดขององค์กร
- นโยบาย โครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
กับผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ ๓
การให้การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า
จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
การกระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรือ
อื่น ๆที่ มีมู ลค่า) ที่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับ ที่ นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญ ที่ ส ามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สิน ค้าบริโ ภค ความบั นเทิ ง การ
ต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานั ล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้(Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆ
หรือบริก ารใด ๆ ที่ ไม่ ส ามารถคิดเป็นราคาที่ จ ะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้บ ริก ารส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคน
อื่น ๆ
รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
- เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
เราควรรับหรือไม่
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ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต ถ้าท่าน
ทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน
และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญ าตต่าง ๆ ฯลฯ ท่าน
จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติ
โดยมิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติ
มิชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม” ดังนั้น องค์การหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญ หรือผลประโยชน์มา
แสวงหาความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์การของตนหรือตนเอง เหนือองค์การหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความ
สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ป ระชาสังคมมี ต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการ
สาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐาน
ความโปร่ง ใส ความพร้อ มรับ ผิด ชอบ และแสดงพฤติก รรมที่ ถูก ต้อ ง เที่ ยงธรรมตลอดเวลาที่ มี อาชี พรั บ
ข้าราชการเราต้องรายงานหรือไม่ การรายงานการรับ ของขวัญ และหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการ
ต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ รวมทั้ งนโยบายของหน่ วยงาน เช่น การห้ามรับ ของขวัญ หรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์การหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์การหรือบุคคล
ที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด
และมี กระบวนการที่ ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การ
รายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์การ : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์ก าร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์ก ารมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรั บของขวัญและ
ผลประโยชน์ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่ จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
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นั้น ๆ หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์ก าร
เก็ บ รัก ษาไว้ห รือ ไม่ หรือ ควรตกเป็น ของข้าราชการ ให้เที ยบกั บ ค่าตามราคาตลาดโดยต้องมี ค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐.- บาท ทั้ งนี้ ให้ป ฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุ จริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน
หรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมศรัทธาต่อประชาชน

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์ก ารไม่ว่าจะมี
ค่าราคาเท่าใด ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็ บ เป็นของตนเองได้ ของขวัญ หรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่ อเที ยบกั บ ราคาตลาดมี ค่าเกิ น
๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์ก ารโดย
หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
หรือ ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์การ เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์การอาจ
พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้าย
หน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ ที่ เพื่ อ นร่วมงานให้เมื่ อ เจ็บ ป่วย ฯลฯ ถ้าในปีง บประมาณใด ๆ คุณ ค่ารวมของขวัญ และหรือ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี
มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ
ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผูร้ ับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการทีด่ ี
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น ของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์การเอกชน) ที่ได้อย่าง
สม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่
เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะ
เก็ บไว้เองได้ห รือไม่ หรือเป็นทรัพ ย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ป ระโยชน์
อย่างไร การฝ่า ฝืนกฎนี้มี โทษอย่างไร การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้น และ
พร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับ
ความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อ
ฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมี
ผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
อาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
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การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับ ของขวัญ และผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้ส าธารณชนรับ รู้ว่ามี ก ารปฏิบั ติอย่างมี อคติ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญ คือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่าเป็นการคดโกง
และหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้นการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ
อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใด ๆ ในการปฏิบัติห น้าที่ ราชการ ท าให้เกิ ดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับ บริก าร หรือผู้รับ งาน รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบ
แทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนดในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับ เหมา
และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่าง ๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่า
การบริการนอกจากนั้น หากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความ
รับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
สถานการณ์ตัวอย่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จานวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวมหนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดให้ขนส่งสินค้าได้ กรณี
เช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดิน
ด้วยในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ก่อให้เกิดความไม่ ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทาลายทรัพย์สินสาธารณะ(ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่
ยอมให้ผู้รับบริการกระทาผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการ
รถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่งลงโทษจาคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแ นวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ถือได้
ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจ หรือหากไม่รับ จะเป็นการ
ทาลายสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์การหรือกับตนเอง”
“คนอื่น ๆ ก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์
พิเศษบ้าง”
“เพราะฉันเป็นคนพิ เศษจริง ๆ ดัง นั้น ผู้บัง คับ บัญ ชาจึงชมฉัน และเป็นเรื่องธรรมดาที่ ฉันมั ก เป็ น
คนแรกเสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
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“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่า
ฉันจะให้คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใด ๆ เกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้น ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ านต้ อ งระลึก อยู่ เสมอว่า เหตุ ผ ลที่ ท่ านใช้ก ล่ าวอ้า งเช่ น นี้ ไม่ ส ามารถปกป้ องท่ า นจากการถู ก
ดาเนินการทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel
planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้
รายงานหน่วยงาน เนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจ กรรมการสัม มนา ผู้บังคับ บัญ ชา
ตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและ
ลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่า การปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้น เป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัล
ชิ้นนี้ เนื่องจากราคาของของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึง
ถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม
โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็น การตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบ หรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร
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บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรม เป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐทีด่ ี เมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ โดยปราศจาก
อคติ ท่ านถูก คาดหวัง ไม่ ให้แสวงหารางวัล หรือผลประโยชน์ในรูป แบบใด ๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่ เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีขอบเขตในการรับ เสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญ หรือ ผลประโยชน์ที่ ไม่ เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุ จริต และท าลายชื่อเสียงของท่ าน
รวมทั้งองค์กรของท่านเอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐-๑๐๓
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