
  
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 
เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 

 
 
 
 

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
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ค าน า 
 

รายงานบทวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 256๕ ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริมฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อวิเคราะห์ความเส่ียง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน และกิจกรรมการปอ้งกันการทุจริต                ใน
หน่วยงานและการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส แก่บุคลากรสาธารณสุขอ าเภอสันติสุขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ
(IntegrityandTransparencyAssessment :ITA)  

ท้ังนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงในการทุจริตคอรัปช่ัน และเป็นแนวทางการด าเนินงาน        
ในปีงบประมาณต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ส าหรับผู้ท่ีสนใจทุกท่าน     
ในการจัดท าเอกสารฉบับนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะเจ้าหน้าท่ีในสังกัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม        
ทุกท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
          นางสาวศศิธร  กันทะ 
        ผู้จัดท า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หน้า 
รายงานการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 1 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน        1 
พฤติกรรมท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน        2 
วิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน       3 
แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     ๔ 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

................. 
 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคล
นั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว                 
ท้ังเจตนาและไม่เจตนา และมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ท้ังในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือ
บริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการ
ตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระท าแบบนี้
เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 

 การวิเคราะห์ความเส่ียง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 การวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียง
ท่ีเป็นระบบในการบริหารปัจจัย และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

  เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่ 

๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัท
ตัวเองได้รับงานเหมาจากรัฐ เป็นคู่ค้าท าธุรกิจกับรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าท างาน 

๒. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือส่ิงท่ีมีค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 
หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าใน
การรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสเกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท 

๓. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รับของแถม หรือผลประโยชน์ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การน ารถยนต์ของทางราชการไปใช้ส่วนตัว                  

การใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อเรื่องส่วนตัว ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. การจัดหาพัสดุ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน หรือโดยวิธี
อื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง
ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)ปัจจัยเส่ียงในการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท าให้การ
จัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง มีการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง และแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว         
ในต าแหน่งหน้าท่ี  

๒. การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา เพื่ อให้การจัดท าโครงการฝึกอบรม                
ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ถูกต้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ี        
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ปัจจัยเส่ียงเป็นการจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และ
สัมมนา เป็นเท็จและไม่เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. การเบิกค่าตอบแทน เพื่อให้เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว และหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
เอกชน ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข 
(พ.ต.ส.) เป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมาย ปัจจัยเส่ียงในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ
วันหยุดราชการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค่าตอบแทนโดยไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวและหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ค่าเบ้ียเล้ียงเหมาจ่ายและ
เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) เป็นเท็จ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. การใช้รถราชการ เพื่อให้การใช้รถราชการเป็นไปตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องและป้องกันการเกิดผลประโยนช์
ทับซ้อน ปัจจัยเส่ียงในการใช้รถราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ               
พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ใช้รถราชการละเลยการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม 

....................... 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflic of Interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศ 
  จากแนวทางในการป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนในทางราชการ ท่ี ไ ด้ ให้ความหมาย                   
ของผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ กรณี คือ 

๑. การแสวงหาผลประโยชน์จากทางราชการท่ีมิชอบ 
๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการท่ีมิชอบ 
๓. การใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ 
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
๕. การใช้ข้อมลูลับของทางราชการ 
๖. การรับท างานนอกองค์กร 
๗. การท างานหลังออกจากต าแหน่ง 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม ยังพบเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีบางส่วนไม่รู้ระเบียบการใช้รถราชการ            

ไม่รู้กระบวนการท่ีถูกต้องและไม่รู้ว่าส่ิงท่ีท านั้นเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการกระท าผิด จึงได้                
มีกระบวนการขั้นตอนการใช้รถราชการ และระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังต่อไปนี้ 
 

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่จริม มีคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เส่ียง ซึ่งมีการประชุมทบทวนพิจารณาความเส่ียงขององค์กร หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานในกรณี
ต่างๆ คณะกรรมการจะน าปัญหาหรือความเส่ียงท่ีตรวจพบหรือมีข้อทักท้วงมาก าหนดเป็นปัญหาขององค์กร       
เพื่อน าไปสู่การแก้ไข และแนวทางในการป้องกันผลประโยนช์ทับซ้อนท้ัง ๗ กรณี ก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีจะน ามาวิเคราะห์
ในคณะกรรมการควบคุมภายใน และบริหารความเส่ียง จากการประเมินในรอบท่ีผ่านมาไม่พบปัญหาในเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงยังไม่มีแผนการปรับปรุงในกรณีนี้ 
 

การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน มีดังนี้ 

๑) ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลประโยชน์สาธารณะ มีความส าคัญ
อันดับต้น 

๒) ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานของหลักนิติธรรม (ประชาชนทุกคนเสมอภาค
ภายใต้กฎหมาย และต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม) 

๓) ถ้าไม่จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าท่ีก็จะละเลยประโยชน์สาธารณะและให้
ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตน หรือของคนบางกลุ่มแทน ซึ่งจะมีผผลต่อการปฏิบัติงาน และอาจ
น าไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด 

๔) ผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้ผิดในตัวมันเอง เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีก็มีชีวิตส่วนตน มีบางครั้งท่ีผลประโยชน์
ส่วนตนจะมาขัดแย้งกับการท าหน้าท่ีแต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมี 

๕) หน่วยงานภาครัฐต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างโปร่งใส และพร้อมรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะบั่น
ทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงาน 



๖) ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมขแงผลประโยชน์ ของปัจเจก
บุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้อต้น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย 
 ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
 ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
 ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธาณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ี ต้องจ ากัด ขอบเขต

ท่ีประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี 
 หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
 หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยนช์ส่วนตน 
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 

๗) ผลประโยชน์ ทับซ้อน (Conflic of Interest)  อง ค์กรสากล คือ Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ดังนี้ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 

๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น 

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามี
แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจ
น ามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่า
เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องท าให้คนอื่นๆ รับรู้
และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์ เช่นนั้นจริง 

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบัน อาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
 

หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท 
 - ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นหเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินียประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดหรือไม่ สามารถแยกแยะบทบาทหน้าท่ี        
ท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย            
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกบทบาทหน้าท่ีต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะ      
อย่างยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างานบางอย่าท่ีคนอื่นๆ ท าไม่ได้     
คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 - ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาทและการท าบทบาทหน้าท่ี     
ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ีให้แก่อีกหน่วยงาน
หนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชิบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่า
หน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการ จัดการ แบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจ  
ท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับหน้าท่ีทับซ้อนได้ 
 
 



ประเภทส าหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 - ประการแรก ปกป้องผบประโยชน์สาธารณะ : การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลัก
เจ้าหน้าท่ีต้องตัดสินใจและให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณา
ความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติ คู่มือ : การพัฒนา
และส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนส าหรับคณะกรรมการ จริยธรรม ส่วนบุคคล 
ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์วงศ์
ตระกูล ฯลฯ ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 - ประการท่ีสอง สนับสนนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิดชอบ : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มีวิธีการ
ต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน การเปิดเผย
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อน การมช้กระบวนการอย่างเปิดเผย ท่ัวหน้า จะท าใหจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชน 
ผู้รับริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 
 - ประการท่ีสาม ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ีและองค์กร 
การจัดการต้องอาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบาย
และเจ้าหน้าท่ีก้มีความรับผิดชอบต้องระบุผลปะโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเร่องส่วนตนเพื่ อ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้และผู้บริการก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
 - ประการท่ีส่ี สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาบท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้อง
อาศัยวิธีการดังนี้ 
 ๑) ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และการปฏิบัติรวมถึงการ
ใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
 ๒) ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผบและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการเปิดเผล
และหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 
 ๓) ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
 ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประบปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
เพื่อใหรู้้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 

 มาตรการในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
 กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑. การการท างานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถน าไป

พัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ที ๖ ขั้นตอนส าหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 
๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธฺการจัดการและแก้ไขปัญหา 
๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผุ้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่นโยบายการจัดการ

ผลประโยชน์ทับซ้อนให้มั่วถึงในองค์กร 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 



๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ
จัดการผลประโยชน์ 

๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
รายละเอียดแต่ละข้ันตอนมี ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 

๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ขั้นตอนแรกนี้คือ การระบุว่าในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่การเกิดผล

ประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้นมีแระเภทใดบ้าง 
 เป้าหมายส าคัฐคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้

เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงและท่ีเห็น 
 การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญ เพราะจะท าให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและท าให้

เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือกับนโยบาย 
 ตัวอย่างของผลประโยนช์ทับซ้อนส่วนตน เช่น ผลประโยนช์ทับซ้อนทางการเงิน, เศรษฐกิจ 

(เช่น หนี้), ธุรกิจส่วนตัว/ครอบครัว, ความสัมพันฑ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ศาสนา 
ฯลฯ), ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น (เอ็นจรโอ สหภาพการค้า พรรคการเมือง ฯลฯ),           
การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 

 ตัวอย่างของจุดเส่ียง เช่น การปฏิสัมพันธ์กับภาคแอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออก
ใบอนุญาต การให้บริการท่ีอุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจายงบรายการ การปรับการ
ลงโทษ การให้เงิน ส่ิงของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท ฯลฯ           
ท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

 การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

๒) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
 การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ใน

ต าแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็ง
ขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ีเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหาร
มีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึงวิ่งท่ีผู้บริหารให้ความสนใจ 

 ผู้บริหารต้อง 
(๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
(๒) ช่ังน้ าหนักผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สาธารณะ

และพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน และ 
(๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆ รวมถึงระดับและลลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี         ท่ี

เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

 ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โดยสอบภาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพ 
การท างานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเ จ้าของ
และความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจรียนรู้จากองคืกรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็น
การส่ือสารว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควร
ครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่



เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปล่ียนการท างานให้สอดคล้องกันโดยอาจพัฒนาระบบ
สนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 

 

การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารท่ีบกพร้อง/อคติของภาครัฐ 
เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม (integrity) และการยึดมั่น ยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 

 ผู้เปิดเผยผลประโยชน์ :ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ี
ร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ท่ีกระท าโดยมิใช่ผลประโยนช์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการ
สนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการ
ประพฤติมิชอบ คดโกง ทุจริต หรือพฤติกรรมาชญากรรม กลับวิพากษวิจารณ์ทางลบ ท าให้สูญเสีย
ความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลัก (core) ของการปกป้องคุ้มครองพยาน 
(whistlblowing) ใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่
สาธารณชน การเปิดเผยท่ีเหมาะสม คือ เมื่อเกิดการกระท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียง
สาธารณะ การรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็น
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายในใช้การไม่ได้หรือ
ขาดประสิทธิภาพ 

 ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก :การศึกษาวิจัยพบว่า แม้จะมีการสนับสนุน มีช่องทาง วิธีการ 
ผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัญ ในการสืบเสาะ การคดโกงและการกระท าผิด แต่มีหลายองค์ประกอบท่ี
ท าให้การเปิดเผยการกระท าผิด เป็นเรื่องยากส าหรับเจ้าหน้าท่ี ปัญหาส าคัญคือ การขัดแย้งกัน
ระหว่างความเท่ียงตรง (integrity) ของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวมและกับความภักดีต่อ
เพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐ การยึดมั่นในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม ความ
เท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทางจริยธรรม (Code of 
Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม ความจงรักภักดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มคนและสังคมท่ีให้
ความส าคัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยาทจ าเป็น ปัจจัยส าคัญอีกประการท่ี
ท าใหบุ้คคลไม่กล้ารายงานการกระท าผิด คือ ข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ความลับ ได้รับการปกป้อง แต่ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติ
ในทางตรงกันข้าม การตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะเป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆ หลักคือจะต้องปฏิบั ติ
อย่างโปร่งใสมีการเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมท้ังการป้องกันข้อมูลท่ีรายงานให้เกิดความเช่ือมั่น
และไว้วางใจได้ 

 การส่งสาสนขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคล่ือน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรม
ท่ีผิดจริยธรรมและคดโกงว่าเป็นส่ิงท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้ เปิดเผยจะค้องได้รับความ
เช่ือมั่นว่าถูกปกปิด ต้องมีค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไร และจะจัดการ
อย่างไร เมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับจริยธรรมท่ีมีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 

 กฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย : รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย
มาตรฐานทางจริยธรรม รวมท้ัง นโยบายขององค์กร ในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนด
พฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐานและข้อแนะน า พฤติกรรมท่ียอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติ
รวมทั้งต้องมีการรายงานการกระท าท่ีเบ่ียงเบนจากมาตรฐานด้วย 
 
 



การเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรมต้องมีกลไกการรายงานและการ
ตรวจสอบท่ีเป็นอิสระ การเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎกระทรวงต่างๆ นั้น ต้องอธิบายได้ด้วย
ว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร และองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยาน
อย่างเต็มท่ี 

 องค์กรควรจะท าอย่างไร : วิธีท่ีดีท่ีสุด หน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการ
กระท าผิด จัดช่องทางอ านวยความสะดวก สนับสนุนและคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิด รวมทั้ง
คนอื่นๆ ท่ีจะได้รับผลกระทบ วัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการ
คุ้มครองพยาน คือ 

- สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
- เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
- เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 

 การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นส่ิงส าคัญ และผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบและส่ิง
ท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดใน ๔ กลุ่ม คือ 

๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมาย ปปช. 
๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรของรัฐ หรือผู้รับจ้างจาก

รัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
๔) การกระท าขของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยกับสาธารณะ หรือ กระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจจะไม่ได้รับการคุ้มครอง เช่น การเปิดเผยต่อ
ส่ือมวลชน การเปิดเผยท่ีก่อให้เกิดค าถามต่อควาทเป็นธรรมของรัฐบาล การเปิดเผยนโยบายของ
หน่วยงานหรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเล่ียงการถูกลงโทษทางวินัย 

 

นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม :  
- เนื้อหาในการเปิดเผย 
- การเปิดเผยจะท าได้ท่ีไหน เมื่อไร่ และอย่างไร 
- ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
- เปิดเผยต่อใคร 
- เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 
- กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
- กระบวนการตรวจสอบ 
- บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
๑. การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานที่ยืดหยุ่นมาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนให้

เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรม การจัดการ
เกี่ยวกับการรายงานควรยืดหยุ่น เช่น การรายงานต่อผุ้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรม ท่ีสามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ีหรือรายงานต่อองค์กรอิสระ 
เช่น ปปช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

๒. การผลักดันให้เป็รชนรูปธรรมในทางปฏิบัติหน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองย่างเช่ือมั่นได้และข้อมูลบุคลต้องเป็บเป็นความลับ ปกติ
หน่วยงานต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนัดในความส าคัญ 
สนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน และควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 



๓. เบื้องหลังความส าเร็จประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดท่ีดีท่ีสุด คือ วัฒนธรรมการยึดถือ
ความถูกต้องขององค์กร องค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ รวมทั้งให้ความส าคัญกับ
การป้องกันปราบปราบพฤติกรรมมิชอบชัดเจน จะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวก วัฒนธรรม
เกิดจากการเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ การปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อ
ความส าคัญในการเปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ีและผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่ง 
การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส าคัญมาก หน่วยงานจะต้อง
พิสูจน์ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสม มีการบริหารกระบวนการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจจะท าให้
เจ้าหน้าท่ีเกิดคามเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 

๔. ดัชนีวัดความส าเร็จ พิจารณาได้จาก 
- มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
- มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
- การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยนช์สาธารณะ 

๕. บทบาทส าคัญของการบริหาร ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร และให้เห็น
ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการ
ร้องเรียนท่ีเกี่ยงข้องกับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน บทบาท
ส าคัญท่ีได้จากการวิจัย คือ การปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงาน 
ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้เปิดเผยผลประโยนช์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ
เจ้าหน้าท่ีผ้ับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ีเปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการ
เปิดเผยให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการลดแรงต่อต้าน หากส่ิง
ท่ีเปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงท่ีส าคัญต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว เพื่อลดปฏิกิริยา
ทางลบและป้องกันผู้ต่อตต้านเท่าท่ีจะท าได้ บทบาทอื่นๆ คือ 

- ลดความเคียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
- พัฒนาโครงสร้างผู้น าแห่ลุกน้องท่ีท างานขณะมีการตรวจสอบ 
- ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้

แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
- ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
- ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

 การปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆ กับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผยและเจ้าหน้าท่ี/การปกป้องแนะน า
ลูกน้องไม่ให้ท าผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้การกระท าผิด การคดโกงและทุจรติท่ีอาจเกิดขึ้นและตรวจสอบ
ข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมา ไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยข้อมูลมั่นใจต้ังแต่แรกในขณะรายงานว่าจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่าวเป็นความลับ เช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ี
ได้รับจากผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารท่ีสมบูรณ์หากมีรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร 
ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้การกระท าใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้อื่น
รับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือท าให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
 
 



๖. การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการเพื่อให้ตระหนัก
ในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่า ท าไมต้อง
เปิดเผย และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรมหรือพัฒนา การ
ตัดสินใจเชิงจริยธรรม (ethical decision making) แก่ข้าราชการ หรือ เมื่อข้าราชการได้เล่ือน
ต าแหน่งเป็นหัวหน้า หรือผู้บริหาร รวมท้ังต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียน 
การรายงาน การเปิดเผย และจัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยาน 
โดยสรุป ความเช่ือถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดีเมื่อท่านเป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและ
ตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ 
นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุยา
ตให้รับของรางวัลได้ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตใน
การรับเสมอ การฝ่าฝืนของเขตด้วยการรับของขวัญ หรือผลประโยนช์ท่ีไม่เหมาะสม จะน าไปสู่ความ
เส่ียงต่อการทุจริต และท าลายช่ือเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง 
หากทุกส่วนราชการภาครัฐให้ความส าคัญกับการทุจรติคอร์รัปช่ันและผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
จริงจัง  ก็จะเกิดผลดีกับแระเทศชาติโดยรวมในท่ีสุด 
 

  
 
 
 
               (นางสาวศศิธร  กันทะ) 
                                                                                   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 


