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การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิด ของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ
จากแนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในทางราชการ ที่ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ๗ กรณี
๑. การแสวงหาประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ
๖. การรับทางานนอกองค์กร
๗. การทางานหลังออกจากตาแหน่ง
โรงพยาบาลพระนั่ ง เกล้ า ยั ง พบเห็ น ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ บ างส่ ว นไม่ รู้ ร ะเบี ย บการใช้ ร ถราชการ ไม่ รู้
กระบวนการที่ถูกต้อง และไม่รู้ ว่าสิ่ งที่ทานั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้อ งกันการกระทาผิ ด จึงได้ มี
กระบวนการขั้นตอนการใช้รถราชการ และระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
เนื่องจากโรงพยาบาลพระนั่ งเกล้า มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ ยงซึ่งมีการ
ประชุมทบทวนพิจ ารณาความเสี่ ย งขององค์กร หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในกรณีต่างๆ
คณะกรรมการจะนาปัญหาหรือความเสี่ยงที่ตรวจพบ หรือมีข้อทักท้วงมากาหนดเป็นปัญหาขององค์กร เพื่อ
น าไปสู่ การแก้ไ ข และแนวทางในการป้ อ งกั นผลประโยชน์ ทับ ซ้อ นทั้ ง ๗ กรณี ก็เ ป็น ส่ ว นหนึ่ง ที่จ ะน ามา
วิเคราะห์ในคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง จากการประเมินในรอบที่ผ่ านมาไม่พบปัญหา
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีแผนการปรับปรุงในกรณีนี้

/การบริหาร...

~๒~

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักสาคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้
๑) ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะมีความสาคัญ
อันดับต้น
๒) ความซื่อตรงต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ยังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคน เสมอภาคภายใต้กฎหมาย
และต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
๓) ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะให้ความสาคัญกับ
ประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน และอาจนาไปสู่การประพฤติมิชอบในที่สุด
๔) ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งที่ผลประโยชน์ส่วนตนจะ
มาขัดแย้งกับการทาหน้าที่ แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนที่มี
๕) หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่นทอนความ
เชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
๖) ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล และไม่ใช่
ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่อง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญ
อันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย
-

ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

-

ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม

-

ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่า เจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่ประโยชน์ส่วน
ตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
-

หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

-

หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน

-

หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน

-

ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่

๗) ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of interest) องค์กรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้
/ผลประโยชน์...
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ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภท คือ
1. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความซับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและสาธารณะ
เกิดขึ้น
2 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามีแต่จริงๆอาจ
ไม่มีก็ได้ ค่าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านัน้ แต่ต้องทาให้คนอื่นอื่นรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
3 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าทีท่ ับซ้อน (Conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี 2 ประเภท
ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่
ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย
ปกติห น่ ว ยงานนั้ น มีกลไกลป้ องกัน ปั ญหานี้โ ดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ ต่างๆให้ ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คน
อื่นๆทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ประเภทที่สองเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้ าที่
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบ หรือความลาเอียง อคติต่อคนบาง
กลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้ วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกันนั่น
คือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้

ประการสาคัญสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ประการแรกปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ
คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสาหรับคณะกรรมการ
จริยธรรมส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทาง
การเมือง เผ่าพันธุ์วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
ประเภทที่สองสนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิด โดย
มีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสาคัญที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นขั้นตอนแรกของการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
/ประการที่สาม...

~๔~
ประการที่สามส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และ
องค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร บริหารระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มี
ความรั บ ผิ ดชอบต้องระบุ ผลประโยชน์ ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่ ว นตนเพื่อหลี กเลี่ ยง
ผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
ประการที่สี่สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้
๑) ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึงการ
ใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
๒) ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผย
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
๓) ผลประโยชน์สาธารณะ คือ อักษรที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อนมีให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้
รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องดังต่อไปนี้
 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
 กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑.กรอบการทางานนี้เป็นวิธีการกว้างๆไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี 6 ขั้นตอนสาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
2. พัฒนานโยบายที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
3. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
4. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
5. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์ กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
6. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน มี 3 ขั้นตอนดังนี้
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
 ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุในการทางานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างที่เสี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน และผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
 เป้าหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
/การมีส่วนร่วม...

~๕~







การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุม และทาให้เจ้าหน้าที่
รู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย
ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจส่วนตัว /ครอบครัว
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น การทางานเสริมความเป็นอริ /การแข่งขันกับคนอื่น/
กลุ่มอื่น
ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจตราเพื่อ
ควบคุมมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ การปรับการลงโทษ การให้เงิน สิ่งของสนับสนุนช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึงงานที่สาธารณะหรือสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็น
พิเศษ
การระบุ ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นนี้ ต้ อ งพิ จ ารณานิ ย ามและข้ อ ก าหนดทาง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วย

๒) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
 การจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยความทุ่ม เทของผู้ที่อยู่ในตาแหน่ ง
ระดับบริหาร ฉันต้องแสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่มักจะคานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
 ผู้บริหารจะต้อง
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
(๒) ชั่งน้าหนักประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะ และพิจารณาว่าอะไรคือวิธี
ที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลักษณะของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะ
ของผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
 ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภ าพสม่าเสมอ โดยสอบถามข้อมู ล
จากผู้ใช้ร ะบบและผู้ มีส่ ว นได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางาน
รวมถึงสภาพสั งคมเศรษฐกิจ ที่เปลี่ ยนแปลงอีกทั้งยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่ วมมือ
นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่าองค์กรมี
ความมุ่ ง มั่ น ในการจั ด การผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นอี ก ด้ ว ย การทบทวนควรครอบคลุ ม จุ ด เสี่ ย งและ
มาตรการ และผลการทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้ าใจ และ
ปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกัน โดยพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้
คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
/การเปิดเผย...

~๖~

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
การเปิ ดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของ
ภาครัฐ เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
- ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :ผู้เปิดเผยเป็นผู้ที่รายงานข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมที่มีช็อปที่
ร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่กระทาโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ หลายหน่วยงาน
ขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าที่ โดยแทนที่จะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่
ที่เปิดเผยการประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมอาชญากรรม กลับวิพากษ์วิจารณ์
ทางลบ ทาให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพ แม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้อง
คุ้มครองพยาน (whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบ และการแสดงออกซึ่งความ
พร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชน การเปิดเผยที่เหมาะสม คือ เมื่อเกิดการทาผิดที่ร้ายแรงหรือ
เป็นปัญหาความเสี่ยงสาธารณะ การรายงานการกระทาผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร
ต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกที่ดีที่ สุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหาร
ภายในใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ
- ทาไมการเปิดเผยจึงทาได้ยาก :การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการ
ผลั ก ดั น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในการสื บ เสาะ การคดโกงและการกระท าผิ ด แต่ มี ห ลาย
องค์ประกอบที่ทาให้การเปิดเผยการกระทาผิดเป็นเรื่องยากสาหรับเจ้าหน้าที่ ปัญหาสาคัญคือ
การขัดกันระหว่างความเที่ยงตรงของบุคคลกับพันธะสัญญาที่มีต่อส่วนรวม และกับความภักดี
ต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมของกรมกรภาครัฐ การยึดมั่นในสิ่งถูกต้องและเป็นธรรม
ความเที่ยงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมที่เป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม แต่ในทาง
ตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาที่มีต่อกลุ่มคนและสังคมที่ให้ความสาคัญว่า บุคคลจะ
ผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจาเป็น ปัจจัยสาคัญอีกประการที่ทาให้บุคคลไม่กล้า
รายงานการกระทาผิดคือ ข้อมูลที่เปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ ได้รับ
การปกป้องแต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระทาผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกัน
ข้าม การตัดสิ น ใจที่จ ะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลั กคือจะต้องปฏิบัติอย่า ง
โปร่งใส มีการเปิดเผยการกระทาผิดพร้อมทั้งการปกป้องข้อมูลที่รายงานให้เกิดความเชื่อมั่น
และไว้วางใจได้
- การส่ ง สาสนขององค์ ก ร :องค์ ก รจะต้ อ งขั บ เคลื่ อ น/ผั ก ดั น ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ เปิ ด เผย
พฤติกรรมที่ผิ ดจริ ย ธรรมและคดโกงว่าเป็นสิ่งที่ภ าครัฐ ต้องการ และข้อมูล ของผู้ เปิดเผย
จะต้องได้รับความเชื่อมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีคาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูล
อย่างไร และจะจัดการอย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมที่มีแนวโน้มจะทาให้เกิด
การกระทาผิด
- กฎหมาย ระเบีย บ และนโยบาย :รากฐานของการเปิ ดเผยการกระท าผิ ดมาจากกรอบ
กฎหมาย มาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งนโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะ
กาหนดพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานและข้อแนะนา พฤติกรรมที่ยอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับ
ให้ปฏิบัติ รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระทาที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐานด้วย
/การเปิดเผย...

~๗~
การเปิดเผยการกระทาผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรมต้องมีกลไกการแรงงาน และ
ตรวจสอบที่ เ ป็ น อิ ส ระ การเปิ ด เผยการกระท าผิ ด ภายใต้ ก ฎหมายต่ า งๆนั้ น ต้ อ งอธิ บ ายด้ ว ยว่ า จะมี ก าร
ดาเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่
- องค์กรควรจะทาอย่างไร :วิธีที่ดีที่สุด หน่วยงานต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผย
การกระทาผิด จัดช่องทางอานวยความสะดวก สนับสนุนและคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระทาผิด
รวมทั้งคนอื่นๆที่จะได้รับผลกระทบ วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระทาผิดและ
การคุ้มครองพยาน คือ สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระทาผิดเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะ
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานที่เหมาะสมในทุกกรณี
การเปิ ดเผยการกระทาผิ ดเป็นสิ่ งส าคัญ และผู้ รักในงานควรให้ คาแนะนาเปิดเผยถึงการ
ตรวจสอบและสิ่งที่หน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถเปิดเผยการกระทาผิดใน 4
กลุ่มคือ
๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ปปช.
๒) การบริการที่ผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือผู้รับจ้าง
จากรัฐที่เป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า
๔) การกระทาของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือกระทบ
ต่อสิ่ งแวดล้ อ ม การเปิ ด เผยการกระทาผิ ดบางประเภทอาจจะไม่ไ ด้รับ การคุ้ม ครอง เช่น การเปิ ดเผยต่ อ
สื่อมวลชน การเปิดเผยที่ก่อให้เกิ ดคาถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของหน่วยงาน
หรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางวินัย

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม









เนื้อหาในการเปิดเผย
การเปิดเผยจะทาได้ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร
ใครบ้างที่จะเป็นผู้เปิดเผย
เปิดเผยต่อใคร
เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย
กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง
กระบวนการตรวจสอบ
บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ

๑. การให้ความสาคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่น
มาตรฐานทางจริยธรรมต้องกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง
หรือการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับรายงานควรยืดหยุ่น เช่น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้ าหน้าที่ผู้ รั บผิ ดชอบ หรื อคณะกรรมการจริยธรรม ที่ส ามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานที่ หรือ
รายงานต่อองค์กรอิสระ เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
/๒.การผลักดัน...

~๘~
๒.การผลักดันให้เป็นรู ปธรรมในทางปฏิบัติ หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติ ให้การ
เปิดเผยประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเชื่อมั่นได้ และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ ปกติ
หน่ ว ยงานต้ อ งพั ฒ นานโยบาย/กระบวนการในการให้ ค าแนะน าต่ อ ผู้ บ ริ ห ารให้ ต ระหนั ก ในความส าคั ญ
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา
๓. เบื้องหลังความสาเร็จ
ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระทาผิดที่ดีที่สุดคือ วัฒนธรรมการยึดถือความถูกต้องขององค์กร องค์กรที่มี
พฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบที่
ชัดเจน จะทาให้เกิดบรรยากาศ จริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรมเกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์
สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้นาต่อความสาคั ญในการเปิดเผยการกระทาผิดของเจ้าหน้าืที่ และ
ผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง
การปกป้องสิทธิของบุคคลใดใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องสาคัญมาก ว่าจะให้การดูแลอย่าง
เหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อมั่นและพัฒ นาความ
รับผิดชอบในการรายงาน
๔. ดัชนีวัดความสาเร็จพิจารณาได้จาก
-มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน
-มีโปรแกรมเฉพาะสาหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง
-การให้คาปรึกษาแนะนาหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ
๕. บทบาทสาคัญของการบริหาร
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (public Infermation
Disclosed : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็นว่ าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้
เปิดเผย ผู้อานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลการตรวจสอบและ
รับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสาคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการต่อการรายงาน
ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย
ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วน
หรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้าน
เท่าที่จะทาได้ บทบาทอื่นๆ คือ
 ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
 ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
 พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางานขณะนี้การตรวจสอบ
 ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับ
การสนับสนุนและป้องกันพยานที่ดี
 ปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
 ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
/การปกป้อง...

~๙~
การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ กับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่ / การปกป้องแนะนา
ลูกน้องไม่ให้ทาผิดและตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิ ด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียและตรงไปตรงมา ไม่ว่า
จะยากเพียงใดผู้บ ริหารต้องทาให้ผู้ เปิดเผยมั่นใจตั้งแต่แรกในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ความลับ เชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลที่เกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจากผู้เปิดเผย จะต้องเป็น
เอกสารที่สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้
การกระทาใดๆของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทาให้ผู้อื่นได้รับรู้ว่าทาเพื่อประโยชน์ส่วน
ตน หรือทาให้รับรู้ว่าได้มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
๖. การพัฒนาตนอับรู้และทักษะการสนับสนุน
จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวก
ต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทาไมต้องเปิดเผย และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด
จัดให้มีการอบรมหรือพัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรมแก่ข้าราชการ หรือเมื่อข้าราชการได้เลื่อนตาแหน่งเป็น
หัวหน้า หรือผู้บริหาร รวมทั้งต้องได้รั บการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน การรายงาน การ
เปิดเผยและการจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและการปกป้องคุ้มครองพยาน
โดยสรุ ป ความเชื่อถือไว้ว างใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริห ารภาครัฐ ที่ดีเมื่อท่านเป็ น
ข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าสังกัดหน่วยงานใด พันผูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดย
ปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่ านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็นของที่
ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนเข้าเขตด้วยการรับของขวัญ
หรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง องค์กร
ของท่านเอง
ภาคส่วนราชการภาครัฐให้ความสาคัญกับการทุจริตคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างจริงจัง ก็
จะเกิดผลดีกับประเทศชาติโดยรวมในที่สุด

