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คำ�นำ�
ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การบูรณาการทุกภาคส่วนให้เห็นถึงภัยร้ายทีส่ ง่ ผลเสียต่อประเทศ
อย่างมหาศาล อีกทัง้ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรง ไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดน
ข้ามชาติ เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมาย ส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง รัฐบาลภายใต้การนำ�ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีการผลักดัน
ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ได้กำ�หนดทิศทาง
แนวทางการปฏิบตั มิ าตรการป้องกันและปราบปราม เพือ่ แก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมชิ อบ มุง่ เน้นการต่อต้านการทุจริตและสร้างการรับรูใ้ นทุกภาคส่วน
ที่ส่งผลต่อทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ในอนาคต
กลไกสำ�คัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยนัน่ คือ ระบบคิด
เพราะระบบการคิดทีส่ ร้างปัญหาให้แก่สงั คมคือ ระบบการคิดทีไ่ ม่สามารถแยก
เรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน โดย
มักจะนำ�ประโยชน์ส่วนตนมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวม เห็นแก่ประโยชน์
ของตนเองเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องสำ�คัญกว่า
ประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสำ�คัญที่จะนำ�
ไปสู่การทุจริต ดังนั้น แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้น
แก้ไขที่ตัวบุคคล โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถ
คู่มือ 2 แยกแยะได้ว่า “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็นประโยชน์
ผลประโยชน์ ส่วนรวม”

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

ด้วยเหตุดงั กล่าว ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
(ศปท.) จึงจัดทำ�คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยใช้แนวคิด
วิชาคณิตศาสตร์เปรียบเทียบวิธีคิดในระบบเลขฐานสิบและระบบเลขฐานสอง
เป็นการนำ�วิธีคิดมาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำ�ไป
เป็น “หลักคิด” ในการปฏิบัติงาน ให้สามารถแยกประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างเด็ดขาด เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) ได้รบั เกียรติจากนายอุทศิ บัวศรี
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นทีป่ รึกษาในการจัดทำ�คูม่ อื ผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ให้แก่บคุ ลากรสาธารณสุขในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้เป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
14 กุมภาพันธ์ 2560
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สารบัญ
คำ�นำ�

๒

เกริ่นนำ� ทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย

๕

บทที่ 1 แก้ทุจริต ต้องคิดแยกแยะ

๑๓

บทที่ 2 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

๓๓

เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
บทที่ 3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

๓๙

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บทที่ 4 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

๔๙

บทที่ 5 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามนโยบาย

๖๕

ของกระทรวงสาธารณสุข

คู่มือ 4
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บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน

๘๕

ภาคผนวก

๙๐

บรรณานุกรม

๙๑

เกริ่นนำ�
ทิศทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศ
อย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
รูปแบบการทุจริตจากเดิมทีเ่ ป็นทุจริตทางตรงไม่ซบั ซ้อน อาทิ การรับสินบน
การจัดซือ้ จัดจ้าง ในปัจจุบนั ได้ปรับเปลีย่ นเป็นการทุจริตทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึง่ เชือ่ มโยง
สู่อาชญากรรมอื่นๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกำ�หนดเป้าหมายสำ�หรับ
การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เริ่มตั้งแต่
ช่วงปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบนั การดำ�เนินงานได้สร้างความตืน่ ตัวและ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาท
ของแต่ละหน่วยงาน จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องปรับฐานความคิด
และสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม
สำ�หรับประเทศไทยได้กำ�หนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตซึง่ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน
ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตของคนในสังคม โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบทีด่ ี ดังนัน้ สาระสำ�คัญ
ที่มีความเชื่อมโยงสำ�หรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
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คู่มือ 6
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
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1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....
2. วาระการปฏิรูปที่ 1  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.
2560-2564)
5. โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Thailand
4.0)
6. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
7. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3  ป. 1  ค. (ปลุกจิตสำ�นึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้าง
เครือข่าย)
8. ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... กำ�หนดในหมวด
ที่ 4  หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า “...บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมชิ อบทุกรูปแบบ” ถือได้วา่ เป็นครัง้ แรกที่
รัฐธรรมนูญได้ก�ำ หนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่
ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังกำ�หนดชัดเจนในหมวดที 5 
่
หน้าทีข่ องรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน และจัดให้มมี าตรการและกลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน
และขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทัง้ กลไก
ในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ให้ความรูต้ อ่ ต้านการทุจริต หรือชีเ้ บาะแส โดยได้รบั ความคุม้ ครองจากรัฐ
ตามทีก่ ฎหมายบัญญัต”ิ การบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องเสริมสร้างให้
ประชาชนได้รบั บริการทีส่ ะดวก มีประสิทธิภาพทีส่ �ำ คัญคือ ไม่เลือกปฏิบตั ิ

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติ
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำ�นาจหรือกระทำ�การ
โดยมิชอบทีเ่ ป็นการแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือกระบวนการแต่งตัง้ หรือ
การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำ�หนด
ประมวลจริยธรรมสำ�หรับเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ต้องไม่ต�ำ่ กว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำ�คัญต่อ
การบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลที่มีคุณธรรม
นั้น สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารบุคคล มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม บังคับหรือ
ชี้นำ�ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลัก
ผลประโยชน์แห่งรัฐ รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
ตนเองรวมถึงพวกพ้อง ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .....
จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง
ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ต้องยึดมัน่ ในหลักธรรมาภิบาล และมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมตามทีก่ �ำ หนดเอาไว้
วาระการปฏิรูปที่ 1 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบของสภาปฏิรปู แห่งชาติ สภาปฏิรปู แห่งชาติในฐานะองค์กร
ที่มีบทบาทและอำ�นาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก และปฏิบัติงานด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้
เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง
“คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำ�นึก สร้างจิตสำ�นึกที่ตัวบุคคล
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รับผิดชอบชั่วดี อะไรควรทำ�อะไรไม่ควรทำ�  มองว่าการทุจริตเป็นเรื่อง
น่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ (2) ยุทธศาสตร์
การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบป้องกัน
การทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม
และ (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการ
จัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทำ�
ความผิดมาลงโทษได้ ซึง่ จะทำ�ให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทีจ่ ะกระทำ�การ
ทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) สภาปฏิบัติ
การปฏิรปู ประเทศได้ก�ำ หนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมผี ลบังคับ
ภายในปี พ.ศ. 2559  หรือภายในรัฐบาลนี้ และกำ�หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐทุกหน่วยงานนำ�ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผน
พัฒนาด้านต่างๆ มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำ�หนดแผนปฏิบัติการ
และแผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึด
วัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก ทิศทางการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
ในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูก
กำ�หนดจากยุทธศาสตร์ชาติ
สภาการปฏิรปู แห่งชาติจงึ ได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี
โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” คติพจน์ประจำ�ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประกอบด้วย
6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2  การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ท 3 
่ี การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ท 4 
่ี การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม ยุทธศาสตร์ท 5 
่ี การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร

จัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6  นี้ กำ�หนดกรอบแนวทางที่สำ�คัญ ๗
กรอบแนวทาง ได้แก่ (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย
ของภาครัฐ (2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้
มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำ�ลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (7)
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มคี วามชัดเจน ทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรทีม่ หี น้าทีเ่ สนอความเห็นทาง
กฎหมายให้มีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) กำ�หนดในยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ในยุทธศาสตร์นไ้ี ด้ก�ำ หนดกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และคอร์รปั ชัน่ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรม
วิธีคิด และกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและ
มีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และมี
พฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งสนับสนุนทุกภาค
ส่วนในสังคมได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
มุง่ เน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพือ่ เป็นการตัดวงจร
การทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจออกจากกัน ทัง้ นี้
การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
โมเดลประเทศไทยสูค่ วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน (Thailand 4.0)
เป็นโมเดลทีน่ อ้ มนำ�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลัก
ในการบริหารประเทศ ถอดรหัสออกมาเป็น 2  ยุทธศาสตร์สำ�คัญ คือ
(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน (Strength from Within) และ (2)
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การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
จากภายใน Thailand 4.0 เน้นการปรับเปลี่ยน 4 ทิศทาง และเน้นการ
พัฒนาทีส่ มดุลใน 4  มิติ มิตทิ ห่ี ยิบยกคือการยกระดับศักยภาพและคุณค่า
ของมนุษย์ (Human Wisdom)  ด้วยการพัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่
สมบูรณ์” ผ่านการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศน์การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
แรงบันดาลใจ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึด
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรับผิดชอบ เน้นการสร้างคุณค่าร่วม และค่านิยมที่ดี
คือ สังคมที่มีความหวัง (Hope) สังคมที่เปี่ยมสุข (Happiness) และสังคม
ที่มีความสมานฉันท์ (Harmony)
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ทีก่ �ำ หนดวิสยั ทัศน์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ ชาติตา้ นทุจริต” (Zero Tolerance & Clean
Thailand) กำ�หนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ท่ี
สำ�คัญคือยุทธศาสตร์ท 1 
่ี สร้างสังคมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์
ทีม่ งุ่ เน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต”
โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน
การทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ
จิตอาสา และความเสียสละเพือ่ ส่วนรวม ปลูกฝังความคิด แบบ Digital Thinking
ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์สว่ นตัวและผลประโยชน์สว่ นรวม
และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำ�นึก ป้องกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย) มุง่ เน้น
คู่มือ 10 การป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ กำ�หนดให้มี
ผลประโยชน์ การบริหารงานทีโ่ ปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ เป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์
ทั บ ซ้ อ น
Conflict
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สร้างจิตสำ�นึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล
สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรมและ
ยกระดับความโปร่งใสในการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง
ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่  
กำ�หนดมาตรการลงโทษผูก้ ระทำ�ผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย
สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง
แจ้งเบาะแส  และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ภายใต้วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”
มีเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค (P&P Excellence) (2) ระบบบริการเป็นเลิศ (Service
Excellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) ระบบ
บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) มุ่งเน้นการใช้เครื่อง
มือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่เป็นมาตรฐานและ
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เครื่องมือวัดนี้หน่วยงานจะต้องปรับ
สภาพทางสังคมของหน่วยงาน ให้เกิดภาวะ “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดย
เริม่ ตัง้ แต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ
ทุจริต ปลูกฝังความพอเพียง มีวนิ ยั ซือ่ สัตย์ สุจริต มีจติ สาธารณะ จิตอาสา
และความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบ Digital Thinking
ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
ต้านทุจริต
11 คู่มือ
จึงกล่าวได้วา่ ระบบการคิดจึงเป็นสิง่ สำ�คัญอย่างยิง่ ทีส่ ร้างปัญหา
ผลประโยชน์
ให้แก่สังคม คือระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ ทั บ ซ้ อ น
of Interest
ประโยชน์สว่ นรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน โดยมักจะนำ�ประโยชน์ Conflict

ส่วนตนและประโยชน์สว่ นรวมมาปะปนกัน นำ�ประโยชน์สว่ นรวมมาเป็น
ประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์
ของเครือญาติและพวกพ้องสำ�คัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบ
การคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุส�ำ คัญทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารทุจริต ดังนัน้ การปรับ
สภาพทางสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดภาวะ
ที่เรียกว่า “ไม่ทนต่อการทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ Digital
Thinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน
การทุจริตในทุกรูปแบบ

คู่มือ 12
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

๑“ทุจริต”
บทที่

แก้

ต้องคิดแยกแยะ

13

คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

ปรับวิธีคิด

พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน
ประเทศชาติเปลี่ยน โลกเปลี่ยน

แก้

“ทุจริ ต”
ต้องคิดแยกแยะ

คู่มือ 14
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

ทำ�ไมจึงใช้

ระบบเลขฐานสิบ (Analog)
และ ระบบเลขฐานสอง (Digital)
มาใช้แยกแยะการ แก้ “ทุจริต”

15

คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

เรามาเข้าใจและมาคิดแบบระบบเลขกันเถอะ

Analog
Thinking

ระบบเลข “ฐานสิบ” (decimal number system) หมายถึง
ระบบเลขทีม่ ตี วั เลข 10 ตัว คือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
เป็นระบบคิดเลขที่เราใช้ในชีวิตประจำ�วันกันมาตั้งแต่จ�ำ ความกันได้
ไม่วา่ จะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกันในการสื่อความหมาย สอดคล้องกับระบบ “Analog” ทีใ่ ช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง หรือแทนความหมายของ
ข้อมูลโดยการใช้ฟงั ชัน่ ทีต่ อ่ เนือ่ ง หรือ Continuous

คู่มือ 16
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

ระบบคิด “ฐานสิบ” หรือ Analog Thinking เป็นระบบการ
คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะ
เลือกได้หลายทาง เกิดความคิดที่หลากหลาย ซับซ้อน หากนำ�มา
เปรียบเทียบกับการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จะทำ�ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดลุ ยพินจิ เยอะ อาจจะนำ�ประโยชน์สว่ นตน
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้ แยกประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้

ระบบเลข “ฐานสอง” (binary number
system) หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว คือ 0  (ศูนย์) กับ 1  (หนึ่ง)
สอดคล้องกับการทำ�งานระบบ Digital ที่มี
ลักษณะการทำ�งานภายในเพียง 2  จังหวะ
คือ 0 กับ 1 หรือ ON กับ OFF ตัดเด็ดขาด
หรือ Discrete

Digital
Thinking

ระบบคิด “ฐานสอง” หรือ Digital
Thinking เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
สามารถเลือกได้เพียง 2  ทางเท่านั้น คือ 0 
(ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) และอาจหมายถึงโอกาสที่
จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่ เท็จ
กับ จริง ทำ�ได้ กับ ทำ�ไม่ได้ ประโยชน์ส่วนตน
กับ ประโยชน์ส่วนรวม เป็นต้น จึงเหมาะกับ
การนำ�มาเปรียบเทียบกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ต้องสามารถแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่กับเรื่อง
ส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด และไม่
กระทำ�การที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

17

คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

เมื่อนำ�ระบบเลข

“ฐานสิบ Analog”
และ ระบบเลข “ฐานสอง Digital”
มาปรับใช้เป็นแนวคิด คือ
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” และ
ระบบคิด “ฐานสอง Digital”
จะเห็นได้ว่า...
ระบบคิด “ฐานสิบ Analog” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ี
ตัวเลขหลายตัว และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง เกิด
ความคิดทีห่ ลากหลาย ซับซ้อน หากนำ�มาเปรียบเทียบกับการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ จะทำ�ให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐต้องคิดเยอะ ต้องใช้ดลุ ยพินจิ
เยอะ อาจจะนำ�ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้
แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้
ระบบคิด “ฐานสอง Digital” เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
สามารถเลือกได้เพียง 2  ทางเท่านั้น คือ 0  (ศูนย์) กับ 1  (หนึ่ง) และ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ใช่ กับ ไม่ใช่, เท็จ กับ
จริง, ทำ�ได้ กับ ทำ�ไม่ได้, ประโยชน์สว่ นตน กับ ประโยชน์สว่ นรวม
เป็นต้น จึงเหมาะกับการนำ�มาเปรียบเทียบกับการปฏิบตั งิ าน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำ�แหน่ง
หน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด
และไม่ ก ระทำ � การที่ เ ป็ น การขั ด กั น ระหว่ า ง
คู่มือ 18 ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

ระบบความคิด

“แยกแยะให้ได้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”
Digital

Analog

คิดแบบระบบเลข
ฐาน 2
(เลข 0 กับเลข 1)

คิดแบบ
ระบบเลขฐาน 10 
(เลข 0 ถึง เลข 9)

แยกประโยชน์ส่วนตน
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม

ไม่สามารถแยกประโยชน์
ส่วนตน ออกจากประโยชน์
ส่วนรวมได้

สังคมโลกสมัยใหม่
ยุค Digital

สังคมโลกยุค
Analog

ระบบคิด

19

คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

Analog

Digital

ฐาน
๑๐

ฐาน
๒

ระบบคิด

ใช้น้ำ�ประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว

ไม่ใช้น้ำ�ประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว

นำ�รถยนต์หลวง
มาใช้ธุระส่วนตัว

ไม่นำ�รถยนต์หลวง
มาใช้ธุระส่วนตัว

นำ�อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว
มาชาร์ตที่ทำ�งาน

ไม่นำ�อุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนตัวมาชาร์ตทีท่ �ำ งาน

นำ�วัสดุครุภัณฑ์หลวง
ไปใช้ส่วนตัว

ไม่น�ำ วัสดุครุภณ
ั ฑ์หลวง
ไปใช้ส่วนตัว

ใช้โทรศัพท์หลวง
ในเรื่องส่วนตัว

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวง
ในเรื่องส่วนตัว

รับของขวัญจาก
ผู้มาติดต่อราชการ

ไม่รับของขวัญจาก
ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือ 20
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น
เลิกเถอะ..มาคิดฐานสอง
และทิ้งฐานสิบ
เพื่อประเทศไทยของเรา

คิดให้ได้

1. คิดก่อนทำ� (ก่อนกระทำ�การทุจริต)
2. คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ
(ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับประเทศในทุกๆ ด้าน)
3. คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทำ�การทุจริต
(เอามาเป็นบทเรียน)
4. คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้อง
อยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก และติดคุก)
5. คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
6. คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ

1. คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเอง
ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
2. คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
3. คิดตามคุณธรรมว่า “ทำ�ดีได้ดี ทำ�ชั่วได้ชั่ว”

คิดให้เป็น

คิดให้ดี

1. คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันอย่างชัดเจน
2. คิดแยกเรื่องตำ�แหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
3. คิดที่จะไม่นำ�ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมา
ปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน
4. คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
5. คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณ
ส่วนตน
6. คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เครือญาติ และพวกพ้อง

21

คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง (Digital)
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถ
  แยกออกอย่างชัดเจนว่า สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด สิ่งไหน
ทำ�ได้สิ่งไหนทำ�ไม่ได้ สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน สิ่งไหน
คือประโยชน์ส่วนรวม ไม่นำ�มาปะปนกัน ไม่นำ�สิ่งของ
ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ไม่เบียดบังราชการ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ ของหน่วยงานเหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำ�แหน่ง
หน้าที่ ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
   การปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกัน ระหว่างประโยชน์
      ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์
           ส่วนรวมเป็นหลัก

การปฏิบัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสิบ (Analog)

คู่มือ 22
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

       การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่นำ�
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
ไปหมด แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหน คือประโยชน์ส่วนตน
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม นำ�สิ่งของราชการมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวม หรือของ
หน่วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตำ�แหน่งหน้าที่
ราชการเพื่อตนเอง เครือญาติหรือพวกพ้อง กรณีเกิด
    การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
         ส่วนรวม จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

บอกเล่าฐานสิบ ที่คิดแบบ Analog
การใช้รถหลวง
การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป-กลับ
ระหว่างบ้านพักกับที่ทำ�งานได้หรือไม่
มีประเด็นตัวอย่างว่า ข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้นำ�รถยนต์
ส่วนกลางซึง่ เป็นรถทีม่ ไี ว้เพือ่ กิจการอันเป็น
ส่ ว นรวมของหน่ ว ยงานไปใช้ ใ นลั ก ษณะ
รถประจำ�ตำ�แหน่ง โดยข้าราชการหน่วยงาน
ของรัฐจะโทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถ
โดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บ
กุญแจรถไว้ และยังให้พนักงานขับรถนำ�
รถยนต์ดังกล่าวไปรั บ-ส่ ง ตนเองระหว่ า ง
บ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วย
โดยไม่มีการจัดทำ�เอกสารควบคุมการใช้รถ
ตามระเบียบทางราชการ ทำ�ให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้วา่ ใช้รถเพือ่ งานราชการหรือไม่
หรือเมือ่ เสร็จสิน้ การใช้งานในแต่ละวันได้น�ำ รถ
มาเก็บรักษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงาน
หรือไม่
กรณีน้ี สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ชี้ มู ล ว่ า เป็ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยรถราชการ
พ.ศ. 2523  กระทำ�การทุจริตและใช้อ�ำ นาจ
หน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดย
อาศัยโอกาสทีต่ นมีอ�ำ นาจหน้าที่ ในการพิจารณา
อนุญาตใช้รถยนต์สว่ นกลาง แต่กลับนำ�รถยนต์
ไปใช้ ใ นลั ก ษณะที่ เ ป็ น รถประจำ � ส่ ว นตั ว
การใช้รถยนต์ไป-กลับทีพ่ กั เป็นประจำ�ส่วนตัว
แม้จะมีระยะทางสั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปใน
สถานที่อื่นๆ เช่น ไปรับประทานอาหาร
กลางวันหรือไปทำ�ธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็น

การใช้รถยนต์ท่ไี ม่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ และเป็นการกระทำ�การทุจริต
ซึง่ จะต้องถูกดำ�เนินการทางอาญาและทางวินยั
นอกจากคนใช้ ร ถยนต์ จ ะมี ค วามผิ ด แล้ ว
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยพัสดุ เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน และ
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำ�มันก็จะถูกดำ�เนินการ
ทางวินยั ด้วย รวมทัง้ เรียกเงินค่าน้�ำ มันทัง้ หมด
คืนราชการ
ดังนัน้ การใช้รถยนต์สว่ นกลางต้อง
ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำ�หนดไว้ ไม่ควรใช้ในลักษณะทีเ่ ป็นการส่วนตัว
และหากมีความจำ�เป็นทีจ่ ะใช้นอกเหนือจาก
ภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายนัน้ ก็ควรจะได้รบั
อนุญาตเป็นหนังสือก่อน เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายในภายหน้า
กรณีนี้ เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการ
กระทำ�กันแทบทุกหน่วยงานด้วยความเคยชิน
โดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อไหร่
ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผกู้ ระทำ�ความผิดโดยใช่เหตุ
คัดลอกจากคอลัมน์ มุมข้าราชการ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 21548 ปีที่ 68
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
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คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

เรื่อง หมอขอไปประชุม
ใช้งบประมาณจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานได้หรือไม่
มีประเด็นว่าคุณหมอท่านหนึ่งจะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดหนึ่ง โดยได้รับการ
สนับสนุนจากบริษทั ยา ซึง่ คุณหมอแจ้งว่าบริษทั ยาไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ตนภายในหน่วยงาน
จะสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิกเท่านั้น โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาอนุญาตให้ไป
ประชุม จึงขอใช้วันลาพักผ่อนเพื่อไปประชุม
กรณีนี้ ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2543  ซึ่งออกตาม
ความมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  ที่กำ�หนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือ
กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด ตามธรรมจรรยาที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ คือการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม โดยกำ�หนดให้รับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดจากญาติซง่ึ ให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนทีเ่ หมาะสมตามฐานานุรปู
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดทีก่ ารให้นน้ั
เป็นการให้ในลักษณะบุคคลทั่วไป  หากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมลู ค่าเกินกว่าสามพันบาทซึง่ เจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั มาแล้วโดยมี
ความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
ในทันทีที่สามารถกระทำ�ได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีความจำ�เป็น ความเหมาะสม และสมควร
ทีจ่ ะให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูน้ น้ั รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์นน้ั ไว้เป็นของตนหรือไม่ ทัง้ นีเ้ พือ่
ป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจาก
การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ซึง่ พระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  มาตรา 103/1  ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษตามมาตรา 122  จำ�คุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งล่อแหลมทีอ่ าจมีการกระทำ�กันด้วยการรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์โดยคิดว่าใช้
วั
น
พั
ก
ร้
อ
นซึง่ ถือเป็นเรือ่ งส่วนตัว และบริษทั ยามีความสัมพันธ์กบั ตนเฉพาะทีค่ ลินกิ เท่านัน้
คู่มือ
การกระทำ
�ดังกล่าว จำ�เป็นที่คุณหมอ จะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
ผลประโยชน์
งระบุดว้ ยว่าได้รบั การสนับสนุนจากบริษทั ยาหรือบริษทั เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาไปประชุม
ทั บ ซ้ อ น อัสัมกษรมนาต้ออบรม
ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทัง้ ในและต่างประเทศ หากแม้ผบู้ งั คับบัญชา
Conflict
of Interest จะไม่อนุญาต แม้จะใช้วันลาพักผ่อนก็ตาม
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เรื่องเล่าขานชาวฐานสิบ
ของสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ลูกกตัญญู
นายบุญมี ตำ�แหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 5  ได้เขียนใบเสร็จรับเงิน
ของสถานีอนามัย (ต้นฉบับ) ว่าได้รับเงินค่ายาจากนางบุญน้อย มารดาของตน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานหนึ่ง และเขียนชื่อของตนเองและเขียนชื่อและ
ตำ�แหน่งของเจ้าหน้าที่อื่นของสถานีอนามัยลงในใบเสร็จรับเงินทั้งต้นฉบับและ
ฉบับสำ�เนาว่าเป็นผู้รับเงินจากนางบุญน้อย โดยที่นางบุญน้อย ไม่ได้มาตรวจและ
รักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยแต่อย่างใด ส่วนสำ�เนาใบเสร็จรับเงินนั้นนายบุญมี
ได้เขียนวันที่รับเงินมีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับต้นฉบับและเขียนว่าได้รับเงินค่าบริการ
จำ�นวน 30 บาท จากผู้มารับบริการรายอื่น และนำ�เงินตามจำ�นวนที่ระบุในสำ�เนา
ใบเสร็จรับเงินจำ�นวน 9  ฉบับๆ ละ 30  บาท รวมจำ�นวน 270  บาท ส่งเป็น
รายได้เงินบำ�รุงของสถานีอนามัย ส่วนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจำ�นวน 9  ฉบับ
เขียนว่าได้รับเงินค่ายาจากนางบุญน้อย จำ�นวน 2,400  บาท 2,850  บาท
760 บาท 3,240 บาท 3,610 บาท 4,730 บาท 3,750 บาท 4,620 บาท
และ 4,500 บาท ตามลำ�ดับ จากนั้นได้นำ�ไปให้กับนางบุญน้อย ใช้เป็นหลักฐาน
และเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็นเงิน
รวมจำ�นวน 30,100 บาท นายบุญมี ได้ให้การยอมรับว่าตนได้ออกใบเสร็จรับเงิน
ดังกล่าวจริง โดยให้เหตุผลว่าตนต้องการช่วยเหลือมารดาที่ต้องการใช้เงิน   ตนไม่มี
เงินเก็บ มีบุตร 2 คน และมีหลานฝ่ายภรรยาที่ตนต้องรับผิดชอบส่งเรียนอีก 3 คน
ทัง้ นี้ ได้มกี ารคืนเงินทีเ่ บิกค่ารักษาพยาบาล จำ�นวน 30,100 บาท ให้กบั หน่วยงาน
ต้นสังกัดของนางบุญน้อย แล้ว
พฤติกรรมของนายบุญมี ดังกล่าว เป็นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำ�การอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง ตามมาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 จังหวัดได้มี 25 คู่มือ
คำ�สั่งลงโทษปลดนายบุญมี ออกจากราชการ อนึ่ง กรณีของนายบุญมี ควรลงโทษ ผลประโยชน์
ไล่ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั บ ซ้ อ น
Conflict
ที่ นร 0205/ว 234 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2536 ดังกล่าว
of Interest

เรื่อง กินหมึกกับกระดาษ
พนักงานอัยการ ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายยโส ตำ�แหน่งสาธารณสุขอำ�เภอ
เป็นจำ�เลย สรุปว่านายยโส ได้เบิกเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำ�รุงของสถาน
บริการสาธารณสุข จำ�นวน 9,000  บาทในบัญชีธนาคารกรุงไทย จำ�กัด แล้วเบียดบัง
เอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต และสั่งการให้ผู้ช่วยสาธารณสุข
อำ�เภอ จัดทำ�เอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบำ�รุงของสถานบริการ
สาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัสดุสำ�นักงาน คือ กระดาษโรเนียว กระดาษไข และหมึก
โรเนียว เป็นเงิน 9,000 บาท แล้วนายยโส ลงลายมือชื่ออนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าว
โดยลงวันที่ย้อนหลัง ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว และ นายยโส
ได้ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำ�กัดวิทยา ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าวัสดุสำ�นักงาน รวมเงิน
9,000  บาท ให้ตนเพื่อนำ�ไปใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ซื้อสินค้าดังกล่าว
จากห้างหุ้นส่วนจำ�กัดวิทยา อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงไม่ได้มีการซื้อสินค้า
และมิได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
นายยโส มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147  (เจ้าพนักงาน
ยักยอกทรัพย์) และมาตรา 162(1) (เจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จ) ลงโทษจำ�คุก
รวม 6 ปี จำ�เลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 
ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า“จำ�เลยรับราชการในตำ�แหน่งสาธารณสุขอำ�เภอเป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าที่รักษาเงินตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อจำ�เลยถอนเงิน
ดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจำ�เลยเสียโดยทุจริต แม้เงินดังกล่าวจะเป็น
เงินของสถานีอนามัยไม่ใช่เงินของสำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอที่จำ�เลยเป็นเจ้า
พนักงานอยู่ และเงินดังกล่าวเป็นเงินบำ�รุงนอกงบประมาณดังที่จำ�เลยฎีกาก็ตาม
การกระทำ�ของจำ�เลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
147  ดังที่โจทก์ฟ้อง” พิพากษายืน(คำ�พิพากษาศาลฎีกาที่ 7797/2538) และ
จังหวัดได้ลงโทษไล่นายยโส ออกจากราชการ อีกด้วย

คู่มือ 26
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

เรื่อง น้ำ�เกลือของหมอ
นางเก็บ ตำ�แหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ ได้รักษาพยาบาล
นางสายที่บนสถานีอนามัย ซึ่งมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เวียนศรีษะ ท้องเสีย  และ
ความดันโลหิตต่ำ�นางเก็บ ได้คิดค่าให้น้ำ�เกลือทางเส้นเลือด เป็นเงิน 200  บาท
โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเป็นน้ำ�เกลือส่วนตัวของนางเก็บ ต่อมาได้มี
ผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ขึ้น นอกจากนี้ นางเก็บ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ยังได้เรียกเก็บเงินจากนายหยุด ซึ่งเข้าอบรมเป็น
อสม.โดยอ้างว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้นำ�เงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว
พฤติการณ์ของนางเก็บ ดังกล่าว เป็นการกระทำ�ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
ฐานอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และฐานกระทำ�
การหาผลประโยชน์อันอาจทำ�ให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ
ตามมาตรา 83(3) และมาตรา 83(5) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือน จำ�นวน 5% เป็นเวลา
3 เดือน

เรื่อง เท็จเจ็ดร้อยบาท
นายบุญมี ข้าราชการ ไม่ได้ออกไปปฏิบัติราชการในการออกหน่วยเพื่อ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสถานที่แต่ได้ทำ�เอกสารรายงานว่าตนได้ออกไป
ปฏิบัติราชการและขอเบิกเงินค่าตอบแทนในการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
และได้รับเงินค่าตอบแทนไปจำ�นวน 700  บาท โดยที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติงานจริง
เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว นายบุญมี   ได้จัดทำ�เอกสารเป็น
เท็จนำ�มาแสดงว่าตนได้ตรวจรักษาผู้ป่วยจำ�นวนหนึ่งและเป็นผู้ที่บันทึกข้อมูลใน
เอกสารการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยลายมือของตนเอง เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าตน
ได้ไปปฏิบัติงานในวันที่มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจริง
พฤติการณ์ของนายบุญมี ดังกล่าว เป็นการกระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรง ฐาน
กระทำ�การอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85  (4) แห่ง
พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ
อนึง่ ก.พ. ได้มมี ติก�ำ หนดโทษทางวินยั แก่ขา้ ราชการทีเ่ บิกเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ
เดินทาง และเงินอื่นในทำ�นองเดียวกัน เป็นเท็จ ตามหนังสือสำ�นักงาน ก.พ.ที่ นร 27 คู่มือ
0709.2/ว8 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2536 สรุปว่าการใช้สิทธิขอเบิกเงินราชการ ผลประโยชน์
เป็นเท็จโดยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการอย่างแน่ชดั นัน้ เป็นความผิดวินยั ทั บ ซ้ อ น
อย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จะต้องลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงตาม Conflict
of Interest
ควรแก่กรณี

เรื่อง ขายของหลวง
นายสมยา ข้าราชการ มีหน้าที่ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก ได้นำ�ยาของ
ทางราชการไปจำ�หน่าย ผ่านทางเว็บไซต์ ชื่อ www.phramasomyar.com เมื่อ
ทางหัวหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและหัวหน้ากลุ่มงาน เภสัชกรรมทราบเรื่องนี้
จึงได้ปรึกษากัน และทำ�การล่อซื้อยาจำ�นวน 3 รายการ คือ ยา TELFAST 60 
มิลลิกรัม 100 เม็ด ยา SERITIDE ACCUHALER จำ�นวน 1 หลอด และยา RHINOCORT จำ�นวน 1  หลอดโดยได้ทำ�สัญลักษณ์เป็นจุดด้วยปากกาเมจิกที่กล่องยาทั้ง
สามชนิด ซึ่งเป็นยาของโรงพยาบาลและวางไว้ที่บนชั้นวางยาจำ�หน่ายทั้งชั้น ซึ่งตั้ง
อยู่ในห้องบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก จากนั้นก็ได้ทำ�การสั่งซื้อยาทั้งสามชนิดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และเมื่อได้รับกล่องพัสดุที่สั่งซื้อมาแล้ว พบว่าหน้ากล่อง
พัสดุระบุชื่อผู้ส่ง คือ ร้านสมยาเภสัช ซึ่งเป็นของนายสมยา และภายในกล่องพัสดุ
พบว่ามียา TELFAST 60 มิลลิกรัม 100 เม็ด ยา SERITIDE ACCUHALER จำ�นวน
1 หลอด และยา RHINOCORT จำ�นวน 1 หลอด ตามจำ�นวนที่สั่งซื้อและเป็นยา
ของทางราชการที่ได้ทำ�สัญลักษณ์ไว้
พฤติการณ์ของนายสมยาดังกล่าว เป็นการกระทำ�ผิดวินยั อย่างร้ายแรง ฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ

เรื่อง เวชกรรม (ของ) ครอบครัว
นายแพทย์เวชกรรม ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เห็นว่ามีแพทย์
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณคนไข้ ซึ่งมีวันละประมาณ 200-300  คน
ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคมของทุกปี แพทย์ที่ปฏิบัติงานใกล้จะครบ
กำ�หนดระยะเวลาชดใช้ทนุ และใช้สทิ ธิข์ อลากิจ ลาพักผ่อน ก่อนขอลาออกจากราชการ
หรือเตรียมตัวลาศึกษาต่อแพทย์ประจำ�บ้าน ทำ�ให้ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาล
ประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์เกือบทุกปี นายแพทย์เวชกรรม ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
จึงขอให้ส�ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนแพทย์จากโรงพยาบาลอืน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง
มาช่วยอยู่เวรปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาราชการตั้งแต่ 16.30-08.30 น. ส่วนใน
คู่มือ 28
ผลประโยชน์ เวลาราชการปกติ 08.30–16.30 น. แพทย์แต่ละคนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ทั บ ซ้ อ น ของตนเอง จึงไม่มีแพทย์มาช่วยปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วย จึงหาทางแก้ไขปัญหา
Conflict
of Interest การขาดแคลนแพทย์ตรวจในเวลาราชการ โดยการใช้พยาบาลเวชปฏิบัติช่วยแพทย์

ตรวจรักษา แต่ผู้ป่วยไม่ให้การยอมรับ ต้องการตรวจรักษากับแพทย์เท่านั้นและมี
ผู้ร้องเรียนว่าไม่มีแพทย์ตรวจ จึงประกาศรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการ
ทางเว็บไซต์และติดต่อแพทย์ตามเอกชนใกล้เคียงเพื่อช่วยตรวจรักษาผู้ป่วย แต่
ไม่ค่อยมีแพทย์สนใจ นายแพทย์เวชกรรม ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล จึงขอให้
นายช่วย ซึ่งเป็นบุตร และนางสาวเพื่อน  เพื่อนของบุตรซึ่งได้รับหนังสือรับรองว่า
จะจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง มาช่วยตรวจคนไข้
ในเวลาราชการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะหาแพทย์ได้ เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–
เมษายน 2556 ในอัตรา 4,000 บาทต่อเวร โดยการตรวจของบุคคลทั้งสองอยู่ใน
ความควบคุมของนายสอน โดยนายแพทย์เวชกรรม ให้เหตุผลว่าเหตุที่ต้องจ้างบุตร
และเพื่อนของบุตร (นายช่วย และนางสาวเพื่อน) ทำ�การตรวจรักษาคนไข้ เนื่องจาก
มีผู้ป่วยนอกจำ�นวนมาก แต่แพทย์ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน ส่วนอัตราค่าจ้างก็เป็นอัตราเดียวกับที่
จ้างแพทย์อื่น
พฤติการณ์ของนายแพทย์เวชกรรม แม้ว่าไม่มีเจตนาทุจริต แต่การที่จ้าง
บุคคลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา แม้ได้รับการรับรองจาก
สำ�นักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยฯ ว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 6  คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฯ และคาดว่าจะสำ�เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา 2556  ทำ�การตรวจรักษาผู้ป่วย ในอัตรา 4,000  บาทต่อ 8  ชั่วโมง
แต่เป็นการไม่จ้างแพทย์ที่มีใบอนุญาตในการตรวจรักษาผู้ป่วย แม้ข้อเท็จจริงยัง
ฟังไม่ได้ว่านายแพทย์เวชกรรม กระทำ�การโดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ อัน
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สำ�หรับตนเองหรือผูอ้ น่ื โดยทุจริต แต่เป็นการกระทำ�
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตาม
มาตรา 82 (2) ประกอบด้วยมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 แต่นายแพทย์เวชกรรมได้เกษียณอายุราชการ จึงให้งดโทษ
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ตามมาตรา 100  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบข้อ 72 ของกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำ�เนินการ
ทางวินัย พ.ศ. 2556
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เรื่อง เบิกให้... หมด
นายแพทย์เบิกหมด ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล กำ�หนดให้แพทย์อยู่เวรนอก
เวลาราชการและเบิกค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเวรละ 2  คน โดยไม่ได้คำ�นึงถึงสถานะ
เงิ น บำ � รุ ง และความจำ � เป็ น และมิ ไ ด้ เ สนอให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาล
พิจารณา และมิได้เกิดจากการเสนอความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรแพทย์
ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำ�เป็น แต่เป็นการ
สั่งการด้วยการใช้อำ�นาจหน้าที่ในฐานะผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล และมิได้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขกำ�หนด พ.ศ. 2544  ข้อ 5  ซึ่งกำ�หนดว่า
การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดที่
ได้รับคำ�สั่งหรือได้รับมอบหมายให้บริการหรือสนับสนุนบริการในงานด้านต่างๆ ให้
พิจารณาตามความเหมาะสมกับความจำ�เป็นและไม่เป็นภาระต่อสถานะเงินบำ�รุง
ของหน่วยบริการ ฯลฯ โดยก่อนนั้นโรงพยาบาล ได้จัดให้แพทย์อยู่เวรนอกเวลา
ราชการเพื่อรอรับคำ�สั่ง (on call) เพียง 1 คน แต่ในปี 2550นายแพทย์เบิกหมด
ได้สั่งการให้แพทย์อยู่เวร (on call) เพิ่มเป็น 2 คน ทำ�ให้โรงพยาบาลต้องรับภาระ
ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำ�นวนมาก ทั้งที่ปริมาณงานและคนไข้มิได้เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับจำ�นวนประชากรและโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีขนาดเดียวกัน
จากการตรวจสอบวันทีอ่ ยูเ่ วรบางเวรยังปรากฏว่าซ้�ำ ซ้อนกับวันที่ นายแพทย์
เบิกหมดได้รกั ษาคนไข้ทค่ี ลินกิ ของตนเอง จึงเป็นไปไม่ได้ทจ่ี ะได้อยูเ่ วรทีโ่ รงพยาบาล
และรักษาคนไข้ที่คลินิกในเวลาเดียวกัน โดยที่เจ้าหน้าที่ได้ทักท้วง เช่น หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และนำ�เรื่องหารือนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด แต่นายแพทย์เบิกหมด ไม่รับฟังและกระทำ�การตามที่ตนเองต้องการ
ทำ � ให้ โรงพยาบาลต้ อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนเพิ่ ม มากขึ้ น โดยไม่ มี ค วามจำ � เป็ น
ทำ�ให้นายแพทย์เบิกหมดและแพทย์คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์ ทำ�ให้โรงพยาบาล
เสียหายเป็นเงิน จำ�นวน 1,088,100 บาท ต่อมาหลังจากที่นายแพทย์เบิกหมด
ได้รับคำ�สั่งย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งอื่นในระหว่างการสอบสวน คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลได้มีการประชุมและมีมติให้มีแพทย์อยู่เวรและไม่มีการจัดเวร
ซ้ำ�ซ้อน ทำ�ให้ค่าตอบแทนจากเดิมที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์เวร ลดลงจากเดิม
เดือนละประมาณ 100,000 บาท พฤติการณ์ของนายแพทย์เบิกหมด เป็นการใช้
อำ�นาจหน้าที่ในฐานะผู้อำ�นวยการโดยมิชอบ โดยเจตนาเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์
30
รั บ เงิ น ค่ า ตอบแทนจากการสั่ ง ให้ จั ด แพทย์ เ พิ่ ม และเบิ ก จ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทน
คู่มือ
ผลประโยชน์ จากอัตราที่ประเภท on call เป็นการเบิกค่าตอบแทนในอัตราประเภทอยู่เวรเพื่อ
ทั บ ซ้ อ น รักษาพยาบาลประจำ�สถานบริการ ในอัตราเวรละ 900 บาท โดยไม่มีเหตุผลและ
Conflict
of Interest ความจำ�เป็นเพียงพอ เป็นการใช้อำ�นาจโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองและบุคคลอื่นได้

ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายที่ต้องเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน เป็นเงินจำ�นวน 1,088,100  บาท เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ตามมาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535  ประกอบกับมาตรา
131 และมาตรา 133 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
ลงโทษไล่ออกจากราชการ และชดใช้เงินจำ�นวนดังกล่าว

เรื่อง คนหลวงใช้ของหลวง
นายแพทย์ฐานสิบ ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล ถูกร้องเรียนว่าเปิด
สถานพยาบาลส่วนตัว (คลินิก) ได้อาศัยตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ ในฐานะแพทย์
ผู้ตรวจรักษาและสั่งให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลทำ�การตรวจเลือดและสิ่งชันสูตร
ของคนไข้ทค่ี ลินกิ ส่วนตัว โดยใช้วสั ดุอปุ กรณ์และนำ�ยาของโรงพยาบาล ตัง้ แต่ปี พ.ศ.
2545-2555  คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำ�นวนเงิน 924,610  บาท นายแพทย์ฐานสิบ
ชีแ้ จงว่าตนเองเป็นเจ้าของสถานพยาบาล (คลินกิ ) ได้มอบหมายให้ภรรยาเป็นผูด้ แู ล
สถานพยาบาล (คลินิก) และทำ�หน้าที่ส่งเลือดและสิ่งชันสูตรตรวจที่โรงพยาบาล
ซึ่งตนเองเป็นผู้อำ�นวยการฯ เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน ภรรยาจะเป็นผู้ด�ำ เนินการ
ทั้งหมด ประกอบกับมีภาระงานมากจึงไม่รู้ว่าโรงพยาบาลได้มีการเรียกเก็บเงินจาก
สถานพยาบาล (คลินกิ ) ของตนหรือไม่ แต่ตอ่ มาเมือ่ มีการร้องเรียนได้นำ�เงินชำ�ระค่า
ส่งตรวจเลือดและสิ่งชันสูตรให้แก่โรงพยาบาลจำ�นวนเงิน 924,610 บาทแล้ว
พฤติการณ์ของนายแพทย์ฐานสิบ ซึง่ เป็นผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล เป็นการ
ไม่รกั ษาชือ่ เสียงและเสือ่ มเสียต่อเกียรติศกั ดิข์ องตำ�แหน่งหน้าทีร่ าชการ ฐานกระทำ�การ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 98  วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 133 
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และฐานกระทำ�การอัน 31 คู่มือ
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85  (4) แห่งพระราชบัญญัติ ผลประโยชน์
ทับซ้อน
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษปลดออกจากราชการ
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เรื่อง ไม่ใช่ยาตำ�ราหลวง
นายแพทย์แอนาล็อก ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล และเป็นประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการโรงพยาบาล และมีหน้าทีอ่ นุมตั จิ ดั ซือ้ ยาและควบคุมกำ�กับการปฏิบตั งิ าน
ของ นายแดง เภสัชกรชำ�นาญการ ซึง่ มีหน้าทีจ่ ดั ซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2554 
นายแดง ตำ�แหน่งเภสัชกรชำ�นาญการ ได้สง่ั ซือ้ ยาแก้หวัดสูตรผสม ทีม่ สี ว่ นประกอบ
ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine) โดยนายแพทย์แอนาล็อก ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาล
ลงนามในใบสั่งซื้อยา โดยใช้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาล ซื้อยาจากบริษัทยา
หลายแห่ง รวม 37 ครัง้ คิดเป็น จำ�นวน 1,311,000 เม็ด ซึง่ มีปริมาณการจัดซือ้
สูงมากเกินกว่าความจำ�เป็นทีต่ อ้ งใช้ในโรงพยาบาล โดยไม่น�ำ ยาที่ซื้อลงบัญชีคลัง
เวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล แต่ได้น�ำ ไปขายให้กบั นายขายยา ผูแ้ ทนยาได้ก�ำ ไรเม็ดละ
0.80 บาท และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำ�รวจจับกุมดำ�เนินคดีอาญา
พฤติการณ์ของนายแพทย์แอนาล็อก ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล ในฐานะ
ประธานกรรมการเงินสวัสดิการ และนายแดง เภสัชกรชำ�นาญการ กรรมการสวัสดิการ
(บริหารกองทุนยา/หารายได้) ของโรงพยาบาล ซึ่งมีอำ�นาจลงนามเบิกถอนเงิน
สวัสดิการและเบิกจ่ายเงินชำ�ระค่ายาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบซูโดอีเฟดรีน
(pseudoephedrine) จึงเป็นการสั่งซื้อยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบ ซูโด
อีเฟดรีน (pseudoephedrine) จำ�นวนมากถึง 1,311,000  เม็ด หากสั่งจ่ายให้แก่
ผู้ป่วยครั้งละ 20  เม็ด ต้องจ่ายให้แก่คนไข้มากกว่า 50,000  คน ซึ่งเป็นปริมาณ
เกินกว่าโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง พฤติการณ์เป็นการใช้อำ�นาจหน้าที่โดยมิชอบ
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต ตามมาตรา 85  (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ลงโทษไล่ นายแพทย์แอนาล็อก และนายแดง ออกจากราชการ
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๒ร่าง
บทที่

พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับ
การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
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ร่าง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานของรัฐเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งต้องให้
ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต ของ
ผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระทำ�อันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์
ส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจำ�นงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทย
ต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบอย่างจริงจังเพือ่ ความมัน่ คงและภาพลักษณ์ทด่ี ี
ของประเทศ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ที่จะต้องมีความรู้
ความเข้าใจ โดยขอหยิบยกในมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 20 และมาตรา
21 ดังนี้
มาตรา 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกัน
34
คู่มือ
ระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม แต่การใช้ต�ำ แหน่งหน้าที่
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น แทนหน่วยงานของรัฐเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐสังกัด
Conflict
of Interest อยู่มิให้ถือว่าเป็นการกระทำ�ตามมาตรานี้

การกระทำ�อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย
(1) การกระทำ�ที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กั บ ประโยชน์ ส่ ว นรวมตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ทก่ี �ำ หนดไว้
เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
(2) การกำ�หนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่าง
กฎหมายหรือร่างกฎซึง่ เอือ้ ประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการทีต่ น คูส่ มรส
บุตร หรือบิดามารดา มีสว่ นได้เสียเกินกว่า ส่วนได้เสียตามปกติทบ่ี คุ คลทัว่ ไป
มีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้า
ของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ
เว้นแต่เป็นการดำ�เนินการตามคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำ�กับดูแล
(3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซ่ึงตนได้รับ
หรือจากการปฏิบตั ริ าชการ การปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือการใช้อ�ำ นาจในตำ�แหน่ง
หน้าที่โดยทุจริต
(4) การริเริ่ม เสนอ จัดทำ�  หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของ
หน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือบุคคลหนึง่
บุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(5) การใช้ทรัพย์สนิ ของหน่วยงานทีต่ นสังกัดหรือทีต่ นปฏิบตั หิ น้าที่
อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย
(6) การใช้ตำ�แหน่งหรืออำ�นาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อ�ำ นาจตามตำ�แหน่งหน้าทีข่ อง
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้
35 คู่มือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐนัน้ กระทำ�การหรือไม่กระทำ�การอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
ผลประโยชน์
(ก) อนุมตั ิ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคำ�สัง่ ทางปกครอง ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest
อื่นที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้

(ข) ให้สัมปทาน ทำ�สัญญา หรือทำ�นิติกรรม อันเป็นการให้
ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ค) บรรจุ แต่งตัง้ เลือ่ นเงินเดือน เลือ่ นขัน้ เงินเดือน โอน ย้าย
ดำ�เนินการทางวินยั หรือให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐในบังคับบัญชา
หรือกำ�กับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งอื่น
ดังกล่าว พ้นจากตำ�แหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
(ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อดำ�เนินคดีอาญา
(จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือไม่ดำ�เนินการอื่นใด
เกี่ยวกับคดีหรือให้ถอนคำ�ร้องทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอน
อุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด
(ฉ) ดำ�เนินกระบวนพิจารณา ทำ�คำ�พิพากษา คำ�สัง่ คำ�วินจิ ฉัย
หรือคำ�ชี้ขาด
(ช) ไม่บงั คับทางปกครอง ไม่บงั คับคดีหรือไม่บงั คับตามคำ�ชีข้ าด
การกระทำ�ตามวรรคสอง (2) (3) และ (4) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูอ้ �ำ นวยการกองตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำ�หนด ให้น�ำ ความ
ในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตร
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐซึง่ กระทำ�โดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐด้วย
และในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีข่ องรัฐได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการ
กระทำ�ของคูส่ มรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรูแ้ ล้วเพิกเฉยมิได้ด�ำ เนินการแก้ไข
ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย
ให้นำ�ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่
บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่ และเป็นผู้กระทำ�โดยอาศัยอิทธิพลของ
36
คู่มือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ทีด่ �ำ เนินการในลักษณะผูใ้ ช้ผถู้ กู ใช้ ผูร้ ว่ มดำ�เนินการ หรือ
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำ�การตามวรรคหนึ่ง และ
Conflict
of Interest วรรคสองด้วย

เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ของรัฐ จัดให้มรี ะเบียบว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สนิ ตามวรรคสอง (5) สำ�หรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีอ่ ยู่
ในบังคับบัญชาหรือกำ�กับดูแล ทั้งนี้ โดยมีมาตรฐานไม่ต่ำ�กว่าระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำ�หนดในเรื่อง
ทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ยานพาหนะ
(๒) เครื่องมือสื่อสาร
(๓) อาคารสถานที่
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำ�นักงาน
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค
มาตรา 7  ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก เงิน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ใน
โอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตำ�แหน่งหน้าที่ของตนหรือตาม
ที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม
เว้นแต่เป็นสิง่ ทีอ่ าจได้รบั ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ตามจำ�นวน
ทีส่ มควรตามปกติประเพณีนยิ มในการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเป็นการรับการให้
ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตาม
วรรคหนึง่ ทีต่ นไม่มสี ทิ ธิได้รบั ต้องรายงานและส่งมอบสิง่ นัน้ ให้หน่วยงาน
ทีต่ นสังกัดในโอกาสแรกทีก่ ระทำ�ได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั
สิง่ นัน้ ไว้ และให้สง่ิ นัน้ ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงาน 37
คู่มือ
นั้นจัดทำ�บัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น ทั้งนี้ ผลประโยชน์
ทับซ้อน
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
Conflict
of Interest

ให้น�ำ ความในวรรคหนึง่ มาใช้บงั คับแก่คสู่ มรสและญาติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึง่ ได้รบั ของขวัญ ของทีร่ ะลึก เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
อั น อาจคำ � นวณเป็ น เงิ น ได้ เ นื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่
ของรัฐด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดงั กล่าว ให้มหี น้าทีแ่ จ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทราบในโอกาสแรก
ทีก่ ระทำ�ได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สิง่ นัน้ ไว้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
มาตรา 20 เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ คูส่ มรสหรือบุตรของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
หรือบุคคล ตามมาตรา 5 วรรคห้า ผู้ใดกระทำ�การอันเป็นความผิดตาม
มาตรา 5  ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึง่ แสนบาท
หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
มาตรา 21  เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7  โดยไม่แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบ
ทรัพย์สินภายในเวลาที่กำ�หนด ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

คู่มือ 38
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
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ความเสี
ย
่
ง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ทับซ้อน
Conflict
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ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.)
ดำ�เนินการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านทีอ่ าจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์
ความเสีย่ งเกีย่ วกับผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การวิเคราะห์ความเสีย่ งด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน เป็นการวิเคราะห์
ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดผลกระทบของความเสีย่ งต่างๆ เพือ่ ประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสีย่ ง และดำ�เนินการวิเคราะห์และจัดลำ�ดับความเสีย่ ง
โดยกำ�หนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานทีจ่ ะใช้ในการประเมินความเสีย่ ง
ด้านผลประโยชน์ทบั ซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสีย่ ง ทัง้ นี้
กำ�หนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนือ่ งจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาทีไ่ ม่สามารถ
ระบุเป็นตัวเลข หรือจำ�นวนเงินทีช่ ดั เจนได้
เกณฑ์ระดับโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง (Likelihood) เชิงคุณภาพ
ระดับ
5
4
3
2
1
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ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

โอกาสที่เกิด
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก

คำ�อธิบาย
มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ�
มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง
มีโอกาสเกิดขึ้นยาก

เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภาพ
ทีส่ ง่ ผลกระทบด้านการดำ�เนินงาน (บุคลากร)
ระดับ โอกาสที่เกิด
5
สูงมาก
4
สูง
3
ปานกลาง
2
น้อย
1
น้อยมาก

คำ�อธิบาย
ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง
สร้างบรรยากาศในการทำ�งานที่ไม่เหมาะสม
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง
สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบตั งิ านนานๆ ครัง้

ระดับของความเสีย่ ง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำ�คัญ
ในการบริหารความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสทีจ่ ะเกิด
ความเสีย่ ง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสีย่ งแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำ�หนดเกณฑ์ไว้ 4  ระดับ
ดังนี้
ระดับ
1
2
3
4

ระดับความเสี่ยง
ความเสีย่ งระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)
ความเสีย่ งระดับสูง (High Risk : H)
ความเสีย่ งระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)
ความเสีย่ งระดับต่� 
ำ (Low Risk : L)

ช่วงคะแนน
15-25 คะแนน
9-14 คะแนน
4-8 คะแนน
1-3 คะแนน

ในการวิเคราะห์ความเสีย่ งจะต้องมีการกำ�หนดแผนภูมคิ วามเสีย่ ง
(Risk Profile) ทีไ่ ด้จากการพิจารณาจัดระดับความสำ�คัญของความเสีย่ ง
จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่เกิดขึ้น
(Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk
Appetite Boundary) โดยที่
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คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

ระดับความเสีย่ ง
=
โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ตา่ งๆ
(Likelihood x Impact)
ซึง่ จัดแบ่ง เป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพืน้ ที่
เป็น 4 ส่วน (4 Quadrants) ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง ดังนี้
ระดับความเสี่ยง

คะแนนระดับ
ความเสี่ยง

มาตรการกำ�หนด

การแสดงสี
สัญลักษณ์

ต่� 
ำ (Low)

1–3 คะแนน

ยอมรับความเสีย่ ง

สีเขียว

ปานกลาง (Medium)

4–8 คะแนน

ยอมรับความเสีย่ ง แต่
สีเหลือง
มีมาตรการควบคุมความเสีย่ ง

เสีย่ งสูง (High)

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสีย่ ง

เสีย่ งสูงมาก
(Extreme)

15-25 คะแนน

สีสม้

มีมาตรการลด และประเมินซ้� 
ำ
สีแดง
หรือถ่ายโอนความเสีย่ ง

ผลการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านที่ อ าจเกิ ด
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง ประจำ�ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

คู่มือ 42
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน
(1) การจัดหาพัสดุ
(2) การจัดทำ�โครงการฝึกอบรม
    ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
(3) การเบิกค่าตอบแทน
(4) การใช้รถราชการ

จัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ของความเสี่ยง
ลำ�ดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลำ�ดับ 1 (สูงมาก = 25 คะแนน)
ลำ�ดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)
ลำ�ดับ 2 (สูงมาก = 16 คะแนน)

การจัดทำ�แผนภูมคิ วามเสีย่ ง (Risk Map)
ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood)
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คู่มือ
ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

1.

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสำ�นึก ป้องกันปราบปราม และสร้างเครือข่าย)
มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
กำ�หนดให้มกี ารบริหารงานทีโ่ ปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึง่ เป็น 1  ใน 4 
ยุทธศาสตร์สำ�คัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
ปลูก/ปลุกจิตสำ�นึก สร้างจิตสำ�นึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริต
ที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรมขับเคลือ่ นสังคม ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม
และยกระดับความโปร่งใสในการดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ เข้มแข็ง
ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่  
คู่มือ 44 กำ�หนดมาตรการลงโทษผูก้ ระทำ�ผิดอย่าง รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่าย
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง
Conflict
of Interest แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ

2.

ประกาศสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการ
ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ�ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการป้องกัน
การทุจริตและแก้ไขการกระทำ�ผิดวินยั ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในสังกัดสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดย
กำ�หนดมาตรการสำ�คัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหาร
งานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำ�ผิดวินยั ของ
เจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีส่ อดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสีย่ งเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนกลาง ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง พบว่า (1) การจัดหา
พัสดุ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน 25 คะแนน (2) การจัดทำ�โครงการ
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา มีความเสีย่ งสูงมาก มีคะแนน
25  คะแนน (3) การเบิกค่าตอบแทน มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน
16 คะแนน และ (4) การใช้รถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน
16  คะแนน ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ยังมีความสอดคล้องกับ
ผลการตรวจสอบของสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และรายงานผล
การกระทำ�ผิดวินยั ข้าราชการพลเรือนทีไ่ ด้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และ
พบเป็ น สาเหตุ ข องการกระทำ � ผิ ด วิ นั ย มากที่ สุ ด ของสำ � นั ก งานปลั ด
กระทรวงสาธารณสุขในรอบ 3 ปี คือตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกลุม่ เสริมสร้างวินยั และระบบคุณธรรม
45 คู่มือ
อีกด้วย
ผลประโยชน์
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำ�หนดมาตรการสำ�คัญเร่งด่วน ทั บ ซ้ อ น
Conflict
เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ of Interest

และการแก้ไขปัญหาการกระทำ�ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศ
มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำ�ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
3. มาตรการการจัดทำ�โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำ�นงสุจริตใน
การบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
2. แสดงความมุง่ มัน่ ในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบตั ริ าชการของเจ้าหน้าที่
รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตำ�แหน่งหน้าทีอ่ นั มิควรได้
โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ยืนหยัดทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
โดยกำ�หนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
คู่มือ 46 นโยบายหลัก
ผลประโยชน์
1. มุง่ เน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา
ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำ�แหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม
ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มุง่ เน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลีย่ น
หรือโดยวิธอี น่ื ใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั ิ
และมติคณะรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงดำ�เนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
แนวทางปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
(1.1) ระเบี ย บสำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยรถราชการ
พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.3) ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.4) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน่ ว ยงานดำ � เนิ น การตามเกณฑ์ ก ารควบคุ ม ภายในและ
การบริหารความเสี่ยง
3. หากพบว่ามีการกระทำ�ผิด ต้องดำ�เนินการทางวินัย ละเมิด
47
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1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ :
การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ให้ผลประโยชน์สว่ นตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็น
และทัศนคติสว่ นบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มอี คติ ลำ�เอียง
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด :
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์สว่ นตัว หรือ
ความสัมพันธ์ทอ่ี าจมีผลต่อการปฏิบตั หิ น้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบตั ติ นเป็นแบบอย่าง :
การปฏิบตั ติ นทีย่ ดึ หลักคุณธรรม และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่
ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น
แบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร :
สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลีย่ งประโยชน์ทบั ซ้อน และ
สร้างวัฒนธรรมแห่งความซือ่ สัตย์

จุดเสีย่ งของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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1. การปฏิสมั พันธ์กบั ภาคเอกชน
2. การทำ�สัญญาจัดซือ้ จัดจ้าง
3. การตรวจตราเพือ่ ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำ�งานหรือ
อุปกรณ์
4. การอนุมตั /ิ อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การให้เงินหรือสิง่ ของช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท
8. การรับของขวัญของกำ�นัลจากผู้ท่มี าติดต่ออันเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำ�เนินการ
ตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการ
พลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  และประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
และร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. ....

การรับทรัพย์สนิ
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. รับในฐานะเจ้าหน้าที่
ของรัฐ โดยหลักการรับไม่ได้
ทุกกรณี ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือ
หลังการปฏิบัติหน้าที่
เว้นแต่มีกฎหมายให้รับ
2. รับในฐานะส่วนตัว
ไม่ได้ห้ามรับ แต่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และต้องรายงาน
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนด
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เจตนารมณ์
เนือ่ งจากความเชือ่ ถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทำ�หน้าทีโ่ ดย
ยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์สว่ นบุคคลหาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ทท่ี �ำ ให้
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทำ�หน้าทีถ่ อื ว่าเป็นการประพฤติมชิ อบ
ย่อมทำ�ลายความเชือ่ ถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้อง
ชอบธรรมทีอ่ งค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทัง้ กระทบต่อ
กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและทีส่ �ำ คัญคือ หลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อน่ื ใดไม่ได้ เว้นแต่โดย
ธรรมจรรยาเท่านัน้ ซึง่ ก็หมายถึงตามปกติ ธรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิด
วันปีใหม่ และต้องอยูใ่ นเงือ่ นไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อน่ื ใด จาก
ญาติ พีน่ อ้ งตามฐานานุรปู แต่ถา้ เป็นบุคคลอืน่ ไม่เกิน 3,000 บาท
รวมถึงเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับ
การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. .... เพือ่
ให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อประชาชน รวมทัง้ ต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย
ในความซือ่ สัตย์สจุ ริต ของผูม้ หี น้าทีใ่ นการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้าม
การกระทำ�อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลของผูม้ หี น้าทีด่ งั
กล่าวกับประโยชน์สว่ นรวม อีกทัง้ ยังเป็นการแสดงเจตจำ�นงอย่างเด่นชัด
ของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุง่ มัน่ อย่างต่อเนือ่ งในการแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงและ
ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องประเทศ

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อน่ื ใดทีใ่ ช้ในความหมายนี้
1. ของขวัญและประโยชน์อน่ื ใด หมายถึง สิง่ ใดๆ หรือบริการใดๆ
(เงินทรัพย์สนิ สิง่ ของ บริการหรืออืน่ ๆ ทีม่ มี ลู ค่า) ทีข่ า้ ราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐให้และ/หรือได้รบั ทีน่ อกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ

2. ของขวัญและผลประโยชน์อน่ื ใด สามารถตีคา่ ตีราคาเป็นเงิน
หรืออาจไม่สามารถตีคา่ ตีราคาได้
3. ของขวัญทีส่ ามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง
สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์
เครือ่ งใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครือ่ งใช้สว่ นตัว บัตรกำ�นัล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
4. ของขวัญและประโยชน์อน่ื ใดทีค่ ดิ เป็นราคาไม่ได้ (Intangible
Gifts and Benefits) หมายถึง สิง่ ใดๆ หรือบริการใดๆ ทีไ่ ม่สามารถคิดเป็น
ราคาทีจ่ ะซือ้ ขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบตั ดิ ว้ ยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้
รับประโยชน์มากกว่าคนอืน่ ๆ
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ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกีย่ วกับการให้-รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์อน่ื ใด
เราจะจัดการอย่างไร
     ข้อคำ�ถามทีใ่ ช้ในการตัดสินใจว่า จะรับ หรือ
ไม่รบั ของขวัญและ/หรือผลประโยชน์ มี 3  คำ�ถาม
คือ
1. เราควรรับหรือไม่
2. เราต้องรายงานหรือไม่
3. เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้วา่ เราจะไม่ควรรับ แต่มหี ลายโอกาส
ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสทีไ่ ม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธไม่วา่ จะเป็นโอกาสใดๆ
การรับเงินสดหรือสิง่ ใดๆ ทีส่ ามารถเปลีย่ นกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่
หุน้ พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน
1.1) การถูกเสนอสิง่ ใดๆ นอกเหนือจากเงินนัน้ สิง่ ทีค่ วรนำ�
มาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
1.1.1) ทำ�ไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคำ�ขอบคุณ
ั ติ นหรือไม่
คู่มือ 54 การเสนอให้มผี ลต่อการตัดสินใจในการปฏิบต
ผลประโยชน์
1.1.2) ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ และ/หรือ
ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest ผลประโยชน์ทจ่ี ะส่งผลต่อการทำ�งานในอนาคต

1.2) ถ้าท่านทำ�งานอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง อ่อนไหว หรืออยูใ่ นข่าย
ทีต่ อ้ งได้รบั ความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงาน
ตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซือ้ จัดจ้าง การออกใบอนุญาต หรือการอนุมตั /ิ
อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบตั ติ ามนโยบายและหลักจริยธรรมเรือ่ งนี้
มากกว่าบุคคลกลุม่ อืน่
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์สว่ นตนทีไ่ ด้รบั กลาย
เป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อ
สาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ

“ไม่วา่ ของขวัญและหรือผลประโยชน์นน้ั
จะมีคา่ เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ
เพราะก่อให้เกิดความรูส้ กึ ผูกพัน
หรือพันธะกับผูใ้ ห้
และอาจก่อให้เกิดความเสือ่ มศรัทธา
ต่อประชาชน”

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่ นตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุน้
ให้เกิดการประพฤติมชิ อบ และการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในแต่ละส่วนราชการ
ควรกำ�หนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควร
กำ�หนดนโยบายด้านนีอ้ ย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอืน่ ๆ
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ทับซ้อน
Conflict
of Interest

หลักการการปฏิบตั งิ านในภาครัฐอยูบ่ นพืน้ ฐานทีว่ า่ “การกระทำ�
และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำ�ด้วยความเป็นกลาง ปราศจาก
การมีสว่ นได้สว่ นเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”
ดังนัน้ องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มาแสวงหาความชอบธรรม  ผลประโยชน์ให้กบั องค์กรของตนหรือตนเอง
เหนือองค์กรหรือบุคคลอืน่ ทำ�ให้เกิดความสัน่ คลอนความเชือ่ ถือไว้วางใจ
ทีป่ ระชาสังคมมีตอ่ ภาครัฐและทำ�ให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ประการสำ�คัญ สมาชิกทัง้ หมดในสังคม ต้องได้รบั การปฏิบตั อิ ย่าง
เป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
มีพนั ธะผูกพันทีจ่ ะต้องปฏิบตั งิ านอย่างเป็นธรรม โดยกระทำ�และแสดงออก
โดยยึดมาตรฐานความโปร่งใสความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรม
ทีถ่ กู ต้อง เทีย่ งธรรม ตลอดเวลาทีม่ อี าชีพรับข้าราชการ
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจาก
หลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ รวมทัง้ นโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคูส่ ญ
ั ญา/องค์กรหรือบุคคลทีก่ �ำ ลังจะมาทำ�การค้า การสัญญา
ว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลทีจ่ ะขอทำ�ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบ
ด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกำ�หนดนโยบายด้านนีใ้ ห้เคร่งครัดและมีกระบวนการ
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ที่ช่วยให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่าง
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น เหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมี
Conflict
of Interest การลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ

2) บทบาทหน้าทีข่ องท่านในองค์กร  ถ้าข้าราชการนัน้ ๆ ทำ�งาน
ในขอบข่ายทีอ่ อ่ นไหว และต้องการความเชือ่ ถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และ
หรือกลุม่ ทีเ่ กีย่ วกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทง้ั จากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้
ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กร
มีความเทีย่ งธรรม และจะไม่ถกู ตัง้ ข้อสงสัย แม้วา่ หน่วยงานของท่านมิได้
กำ�หนดนโยบายเกีย่ วกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และ
มิได้กำ�หนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดำ�รง
ความถู ก ต้ อ งด้ ว ยการรายงานหรื อ ปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์นน้ั ๆ
หลักการการกำ�หนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดต้องควร
รายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของ
ข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีคา่ น้อยกว่า 3,000 บาท
ทัง้ นี้ ให้ปฏิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามมาตรา 7 
แห่งร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยความผิดเกีย่ วกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. ....  

แนวทางปฏิบัติ
• ของขวัญทัง้ หมดทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัตศิ าสตร์ เช่น
งานศิลปะ พระพุทธรูป เครือ่ งประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือ
เป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะ
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มีค่าราคาเท่าใด
ผลประโยชน์
• ของขวัญหรือผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เมือ่ เทียบกับราคาตลาด มีคา่ ทั บ ซ้ อ น
Conflict
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น้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ตอ้ งรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้

• ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมือ่ เทียบกับราคาตลาดมีคา่
เกิน 3,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง
3,000-15,000  บาท และเจ้าหน้าทีม่ คี วามจำ�เป็นต้องรับให้องค์กรโดย
หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนนัน้ ๆ รับทรัพย์สนิ ดังกล่าวหรือไม่
• ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า
15,000 บาท ให้สง่ มอบเป็นทรัพย์สนิ ขององค์กร เพือ่ ใช้ประโยชน์สาธารณะ
และหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญใน
การย้ายหน่วยงานในขณะดำ�รงตำ�แหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณ
อายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ทเ่ี พือ่ นร่วมงาน
ให้เมือ่ เจ็บป่วย ฯลฯ
• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์
ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กัน
หลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000  บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างทีไ่ ด้รบั
• ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จาก
ผูร้ บั บริการแม้จะต่างคน ต่างกลุม่ เพือ่ เป็นการขอบคุณในการให้บริการทีด่ ี
แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนัน้
• ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ด้รบั เพือ่ เป็นการขอบคุณ
จากผูร้ บั บริการ (ประชาชน องค์กรเอกชน) ทีไ่ ด้อย่างสม่�ำ เสมอ บ่อยครัง้
อาจทำ�ให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอทิ ธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
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ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ หรืออาจก่อให้เกิด
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ความรูส้ กึ ชอบ และคาดหวังว่าจะได้รบั ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมือ่
Conflict
of Interest มีผม
ู้ ารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ

• เงินสดหรือสิง่ ใดๆ ทีส่ ามารถเปลีย่ นเป็นเงินได้ ตัวอย่างเช่น
หุน้ พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ต้องปฏิเสธไม่รบั ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดๆ
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีคา่ ไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000-15,000  บาท
ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐนัน้ ๆ
จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สนิ ของ
ส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน
และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน
ตัดเงินเดือน จนกระทัง่ ถึงไล่ออก ขึน้ กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนัน้ หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นน้ั ๆ เข้าข่าย
การรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสจู น์ได้วา่ ข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐนัน้ ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซง่ึ มีผลต่อความเป็นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู้ ห้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผูม้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องทุกคนอาจมีสว่ นร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
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การทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจำ�คุกไม่เกิน 3  ปี ปรับไม่เกิน 60,000  บาท
ผลประโยชน์
หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ และยังมีความผิดฐานกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ ทั บ ซ้ อ น
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ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติว่า ด้ ว ยความผิ ด เกี่ย วกั บ การขั ด กั น ระหว่ า ง
ประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม พ.ศ. ....  มาตรา 7 ห้ามมิให้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้ท่มี ีผ้มู อบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบตั งิ านตามตำ�แหน่งหน้าทีข่ องตนหรือตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย แม้วา่
ผูม้ อบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม
เว้นแต่เป็นสิง่ ทีอ่ าจได้รบั
ตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ตามจำ�นวนทีส่ มควรตามปกติ
ประเพณีนยิ มในการปฏิบตั หิ น้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่
บุคคลทัว่ ไป หรือตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กำ�หนด
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดตามวรรคหนึง่
ทีต่ นไม่มสี ทิ ธิได้รบั ต้องรายงานและส่งมอบสิง่ นัน้ ให้หน่วยงานทีต่ นสังกัด
ในโอกาสแรกที่กระทำ�ได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ และ
ให้สง่ิ นัน้ ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนัน้ จัดทำ�บัญชีไว้เป็น
หลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิง่ นัน้ ทัง้ นี้ ตามระเบียบทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำ�หนด
ให้นำ�ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้า
หน้าทีข่ องรัฐซึง่ ได้รบั ของขวัญ ของทีร่ ะลึก เงิน ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดอันอาจคำ�นวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ด้วยโดยอนุโลม ในกรณีทค่ี สู่ มรสหรือญาติไม่มสี ทิ ธิรบั ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์ดงั กล่าว ให้มหี น้าทีแ่ จ้งให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทราบในโอกาส
แรกทีก่ ระทำ�ได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั สิง่ นัน้ ไว้ เพือ่ ให้เจ้า
หน้าทีข่ องรัฐดำ�เนินการตามวรรคสองต่อไป
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 7 โดยไม่แจ้งรายงานหรือไม่สง่ มอบทรัพย์สนิ ภายใน
เวลาทีก่ �ำ หนด ต้องระวางโทษจำ�คุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืน่
คู่มือ 60 บาท หรือทัง้ จำ�ทัง้ ปรับ ตามมาตรา 21  แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ผลประโยชน์ ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ส่วนรวม พ.ศ. ....
Conflict
of Interest

การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสีย่ ง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชน
รับรูว้ า่ มีการปฏิบตั อิ ย่างมีอคติ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั หิ น้าที่
ราชการ ก่อให้เกิดการทำ�ลายความเชือ่ ถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ
และต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสีย่ ง 2 ประการทีส่ �ำ คัญ คือ
1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โ ดยตี ค่ า ราคา
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นอ้ ยกว่าความเป็นจริง การตีคา่ ราคา
ต่ำ�กว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นน้ั ๆ มีคา่ ต่�ำ กว่าทีเ่ ป็นจริง เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การรายงาน การกระทำ�ดังกล่าว นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่ง
เข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลทีเ่ กิดขึน้
การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจทำ�ให้ตดิ เป็นนิสยั
อย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำ�ให้เกิดความรู้สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา ฯลฯ
ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทำ�ให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐาน
ทีก่ �ำ หนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจ
รับรูผ้ ดิ พลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ ไม่ตอ้ งทำ�ในระดับมาตรฐานหรือ
ลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ
ทำ�งานขององค์กรข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม
เคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบตั หิ น้าที่ และละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าทีโ่ ดยความรับผิดชอบ ซึง่ จัดได้วา่ เป็นการรับสินบน
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ผลประโยชน์

ทับซ้อน
Conflict
of Interest

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้
มากทีเ่ ราจะรับของขวัญและผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิง่ ทีถ่ กู ใจเรา บุคคล
อาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผรู้ บั มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรูว้ า่ ไม่ควรรับของดังกล่าว
แต่ดว้ ยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้�ำ ใจ
หรือหากไม่รบั จะเป็นการทำ�ลาย
สัมพันธภาพระหว่างผูใ้ ห้กบั องค์กร
หรือกับตนเอง”

“ฉันไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ
เกีย่ วกับการให้ของขวัญ ดังนัน้
ฉันก็ไม่ได้ฝา่ ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”

คู่มือ 62
ผลประโยชน์

ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

“ดูซิ ฉันอุทศิ เวลา
นอกเวลาราชการทำ�งาน
ดังนัน้ มันเป็นการยุตธิ รรม
ทีเ่ ราจะได้รางวัล
ผลประโยชน์พเิ ศษบ้าง”

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรี
ให้ทดลองใช้ และฉันก็ไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า
ชนิดนี้แม้ว่าฉันจะให้คำ�แนะนำ�
ก็ตาม”

“คนอื่นๆ
ก็ทำ�เช่นนี้
ทำ�ไมฉัน
จะทำ�บ้างไม่ได้”

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ
ดังนัน้ ผูบ้ งั คับบัญชาจึงชมฉัน
และเป็นเรือ่ งธรรมดาทีฉ่ นั มัก
เป็นคนแรกเสมอทีไ่ ด้รบั โอกาส
ให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้
ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกดำ�เนินการทางวินัย
หากการกระทำ�ของท่านเป็น การกระทำ�ที่มิชอบ

การขัดกันระหว่างประโยชน์สว่ นบุคคลกับประโยชน์สว่ นรวม
(Conflicts of Interest)
มาตรา 100
ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นตำ�แหน่งไม่เกิน 2 ปี / คู่สมรส
• คู่สัญญา/มีส่วนได้เสีย ในสัญญากับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือ
กำ�กับ
• หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือกำ�กับ
• รับสัมปทาน/คงไว้ซึ่งสัมปทานในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทที่
เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
• กรรมการ/ที่ปรึกษา/ตัวแทน/พนักงาน/ลูกจ้างในธุรกิจเอกชน
ซึ่งกำ�กับฯ
• คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำ�หนด 4  ตำ�แหน่ง (นายก
รัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น)

ฝ่าฝืน มาตรา 100 มาตรา 101 และมาตรา 103

1. โทษ จำ�คุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ทัง้ จำ� ทัง้ ปรับ
2. ให้ถอื เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าทีห่ รือกระทำ�ความผิดต่อ
ตำ�แหน่งหน้าที่
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บทสรุป

ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหาร
ภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะ
สังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดย
ปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์
ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ทร่ี ฐั จัดให้
แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญ
ได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควร
มีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ทไ่ี ม่เหมาะสม จะนำ�ไปสูค่ วามเสีย่ งต่อการทุจริต และทำ�ลาย
ชือ่ เสียงของท่าน รวมทัง้ องค์กรของท่านเอง

คู่มือ 64
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แห่งผลประโยชน์
ตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข
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เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและ
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
เกณฑ์จริยธรรมการจัดซือ้ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 มีหลักการและเหตุผลดังนี้
การจัดซือ้ จัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาที่
ขาดจริยธรรม และการใช้ยาไม่สมเหตุผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยา
และเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาเกินจำ�เป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหาส่วนหนึง่
ของการเข้าถึงยาที่จำ�เป็นของผู้ป่วย และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา
พยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการขายที่ขาด
จริยธรรม ได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อน
ในรูปแบบต่างจากบริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา ทัง้ ทีเ่ ป็นผลประโยชน์
ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง การส่งเสริมการขายในกระบวนการ
จัดซือ้ จัดหา ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาในลักษณะดังกล่าว
ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย ทำ�ให้บคุ ลากร
สาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเชือ่ ว่าผลประโยชน์เหล่านีเ้ ป็นสิทธิทพ่ี งึ
ได้รบั หรือใช้ประโยชน์ได้ โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อ
ระบบสุขภาพ
ในระดับสากล ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกได้มมี ติสมัชชา
อนามัยโลกที่ 41.14  เมื่อปี พ.ศ. 2531  รับรองเกณฑ์จริยธรรมว่า
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ด้วยการส่งเสริมการขายยา โดยขอให้ประเทศต่างๆ และทุกภาคส่วนที่
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น เกีย่ วข้องได้น�ำ เกณฑ์นไ้ี ปสูก่ ารปฏิบตั ิ และล่าสุดในปี พ.ศ. 2553 องค์การ
Conflict
of Interest อนามัยโลกได้พฒ
ั นาชุดเครือ่ งมือเพือ่ ให้ประเทศต่างๆ ได้ด�ำ เนินการเพือ่

ธรรมาภิบาลในระบบยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา โดยมีเกณฑ์จริยธรรมเป็น
ส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือนั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้
เข้าร่วมในโครงการพัฒนาและนำ�ชุดเครือ่ งมือดังกล่าวไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
สำ�หรับประเทศไทยมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่า
ด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์เมือ่ ปี 2537  แต่ยงั ไม่เคยประกาศใช้
ในปัจจุบนั กระทรวงสาธารณสุขได้มนี โยบายและแผนในการพัฒนาระบบ
ธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข โดยระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ท่ี
มิใช่ยาจัดเป็นส่วนสำ�คัญในนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ
หลัก 6 ด้าน คือ นิตธิ รรม (Rule of law) คุณธรรม (ethics) ความโปร่งใส
(transparency) ความสำ�นึกรับผิดชอบ (accountability) ความคุม้ ค่า (value
for money) และการมีสว่ นร่วม (participation)
เกณฑ์จริยธรรมจัดเป็นเครือ่ งมือชิน้ หนึง่ ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดธรรมาภิบาล
กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะอนุกรรมการจัดทำ�ร่างเกณฑ์จริยธรรมการ
จัดซือ้ จัดหายาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา จึงได้พฒ
ั นาเกณฑ์จริยธรรมนี้ โดย
อาศัยเกณฑ์ตา่ งๆ ทีไ่ ด้ท�ำ ไว้แล้ว ได้แก่ เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม
การขายยาของประเทศไทย (ฉบับมีมติเห็นชอบเมือ่ วันที 9 
่ สิงหาคม 2555)
โดยคณะทำ�งานขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมของผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ (Code of Conduct) เรือ่ ง การปฏิบตั ติ นในกรณีทม่ี คี วามสัมพันธ์
กับผูป้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ ซึง่ อ้างอิงหลักการจากข้อบังคับ
ว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์จริยธรรมนี้ เป็นแนวทาง
ปฏิบัติสำ�หรับสถานพยาบาลและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
ตลอดจนผูส้ ง่ั ใช้ยา ผูป้ ระกอบวิชาชีพ และบุคลากรสาธารณสุขทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการการจัดซือ้ จัดหา จนกระทัง่ ถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
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เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า กล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ผลประโยชน์
ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง ทำ�งานเพื่อประชาชน และเป็น ทั บ ซ้ อ น
Conflict
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แบบอย่างให้กบั หน่วยงานอืน่ ต่อไป

หมวด ๑ บททั่วไป
ยา

หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิต์ ามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิต์ อ่ จิตและประสาท
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
หมายความว่า วัสดุการแพทย์ วัสดุทนั ตกรรม วัสดุวทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ วัสดุเอ็กซเรย์ วัสดุอน่ื ๆ ทีใ่ ช้ในทางการแพทย์ และ
หมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใ่ี ช้กบั ผูป้ ว่ ยเฉพาะราย
การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
หมายความว่า การให้ขอ้ มูล ข้อความ การชักชวน จูงใจ หรือ
การกระทำ�ด้วยวิธอี น่ื ใดทีม่ งุ่ หมายให้มกี ารสัง่ ใช้ การสัง่ ซือ้ หรือ
การใช้ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
การโฆษณา
หมายความว่า การกระทำ�ไม่วา่ ด้วยวิธใี ดๆ ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ
ข้อความเกีย่ วกับยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาเพือ่ ประโยชน์ทางการค้า
ข้อความ
หมายความว่า เรือ่ งราวหรือข้อเท็จจริง ไม่วา่ ปรากฏในรูปแบบของ
ตัวอักษร ตัวเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครือ่ งหมาย หรือรูปแบบ
อืน่ ใด ทีส่ อ่ื ความหมายได้โดยสภาพของสิง่ นัน้ เองหรือโดยผ่านวิธกี าร
หรือสือ่ ใดๆ
ของขวัญ
หมายความว่า ประโยชน์อนั เป็นทรัพย์สนิ สิง่ ของ ของชำ�ร่วยที่
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บริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยามอบให้แก่บคุ คล เพือ่ ประโยชน์
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ทั บ ซ้ อ น ทางการค้า
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ของบริจาค
หมายความว่า สิง่ ของทีบ่ ริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยามอบให้แก่
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
หมายความว่า ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาทีแ่ จกแก่บคุ คลหรือ
หน่วยงานเพือ่ ให้เกิดความคุน้ เคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและ
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา หรือเพือ่ เพิม่ ประสบการณ์การใช้ทางคลินกิ
โดยยกเว้นเพือ่ การศึกษาหรือวิจยั
ผูส้ ง่ั ใช้
หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือบุคลากร
ทางการสาธารณสุขอืน่ ทีม่ สี ทิ ธิหรือหน้าทีใ่ นการสัง่ ใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
หมายความว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม
การสัตวแพทย์ การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำ�บัด
การแพทย์แผนไทย และ ผูป้ ระกอบวิชาชีพหรือผูป้ ระกอบโรคศิลปะ
สาขาอืน่ ตามพระราชกฤษฎีกาทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
โรคศิลปะ
ผูแ้ ทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
หมายความว่า ตัวแทนของบริษทั ยา และบริษทั ผูจ้ ดั จำ�หน่าย
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา ทีม่ หี น้าทีเ่ ข้าพบผูป้ ระกอบวิชาชีพเพือ่ นำ�เสนอ
ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
บริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
หมายความว่า บริษทั หรือองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิต นำ�เข้าและ
จำ�หน่ายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาทัง้ ในและต่างประเทศ
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ผูบ้ ริหาร
หมายความว่า ผูม้ อี �ำ นาจตัดสินใจลงนามหรือมีอ�ำ นาจสัง่ การ
ในการคัดเลือก จัดซือ้ จัดหา ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
ผูม้ อี �ำ นาจ
หมายความว่า บุคคลหรืกลุม่ บุคคลทีท่ �ำ หน้าทีค่ ดั เลือก เสนอ จัดหา
หรือดำ�เนินการสัง่ ซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาในสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน
บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดหา
หมายความว่า เจ้าหน้าทีโ่ ดยตำ�แหน่งหรือทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
ดำ�เนินการเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดหาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
นักศึกษา
หมายความว่า ผูท้ ก่ี �ำ ลังศึกษาระดับก่อนปริญญา ในสถานศึกษา
สถานศึกษา
หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ร่วมสอนในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข
สถานพยาบาล
หมายความว่า สถานพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน
หมายความว่า หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าขึน้ ไป หน่วยบริการ
และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ ดำ�เนินการอันเป็นไป
เพือ่ การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันและ
กำ�จัดโรค การฟืน้ ฟูสมรรถภาพ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค การศึกษา
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ต่างๆตลอดจนการชันสูตรและวิเคราะห์ทาง
คู่มือ 70
วิทยาศาสตร์การแพทย์ดา้ นใดด้านหนึง่ หรือมากกว่า ซึง่ มี
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น การดำ�เนินการในการจัดหาหรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
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หมวด ๒ ผู้สั่งใช้
2.1 ผูส้ ง่ั ใช้ไม่พงึ รับประโยชน์จากบริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา ดังนี้
2.1.1 รับเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรบั ค่าตอบแทนจากการ
เป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ เป็นผูไ้ ด้รบั ทุนวิจยั
จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
2.1.2 รับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้น
(1) ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาส
พิเศษหรือวาระตามประเพณี
(2) สิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผล
ถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยัง
ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถาน
พยาบาลหรือหน่วยงาน
2.1.3 รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ จากบริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์
ทีม่ ใิ ช่ยาและผูแ้ ทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา
2.2 ผูส้ ง่ั ใช้ไม่พงึ แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ
2.3 ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ
ทัง้ ในและต่างประเทศโดยตรง
2.4 ผู้สง่ั ใช้พงึ เปิดเผยว่าตนมีสว่ นเกีย่ วข้องทางผลประโยชน์กบั บริษทั ยา
หรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยานัน้ ในสถานะใด เมือ่ แสดงความเห็นต่อสาธารณะ
โดยการพูด การเขียน หรือโดยวิธกี ารอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับยาและเวชภัณฑ์
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ทีม่ ใิ ช่ยาในทางวิชาการ
ผลประโยชน์
2.5 ผู้สั่งใช้ สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย โดยผ่านระบบการรับ ทั บ ซ้ อ น
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สิง่ สนับสนุนและการกำ�กับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

2.6 ในการนำ�ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย
หรือหน่วยงาน ผู้สั่งใช้พึงคำ�นึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน โดยผ่านระบบกำ�กับ
ดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้
2.7 ผู้สั่งใช้พึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวด ๓ ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ
3.1 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้
ความรูด้ า้ นสุขภาพแก่ประชาชน โดยเชือ่ มโยงถึงชือ่ ทางการค้าของ
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง
ภายในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
3.2 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงจัดให้มีระบบการคัดเลือกยาและ
เวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา การคัดเลือก
บริษทั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำ�หน่ายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา รวมทัง้ การ
ตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่โปร่งใส เป็นธรรม
เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง และเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจมีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์
ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
3.3 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัท
ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่เจาะจง
บุคคล รวมทั้งจัดระบบในการกำ�กับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถาน
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พยาบาลหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น 3.4 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงกำ�หนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อ
Conflict
of Interest
ควบคุ ม กิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม การขายยาและเวชภั ณ ฑ์ ที่ มิ ใช่ ย า

ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน เช่น การกำ�หนดบริเวณ หรือ
กำ�หนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาเข้ามาทำ�กิจกรรมได้
3.5 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ พึงกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้อง
คำ�นึงถึงประสิทธิผล ความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วย
3.6 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจพึงปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับ
ผู้สั่งใช้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4

หมวด ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา การจ่ายและ
ส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
4.1 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซือ้ จัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาใน
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ
แผ่นป้าย หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือ
เป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและ
ประชาชน
4.2 ในการนำ�ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย
เภสั ช กรหรื อ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ อื่ น และบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดซื้อจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน
สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงคำ�นึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำ�คัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการ
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ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน
4.3 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์
ทับซ้อน
การจัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถาน Conflict
of Interest

พยาบาลหรือหน่วยงาน พึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการ
ที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัดหรือคณะ
กรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน โดยไม่
มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน
4.4 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซือ้ จัดหา การจ่ายและสัง่ มอบยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาในสถาน
พยาบาล หรือหน่วยงานปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้
สั่งใช้ในข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.6 

หมวด ๕ บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และผู้แทนยา
หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
5.1 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยา
และผูแ้ ทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาปฏิบตั ติ าม
เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยที่
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการใน
คณะกรรมการประกาศ
5.2 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้แทน
ยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ความร่วมมือเพื่อ
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้
5.3 ในการดำ�เนินการทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดหาและส่งเสริมการขาย
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และเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา ผูแ้ ทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์
ผลประโยชน์
ที่มิใช่ยา พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของสถานพยาบาล
ทั บ ซ้ อ น
Conflict
หรือหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
of Interest

หมวด ๖ สถานพยาบาล
6.1 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงกำ�หนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากร
แต่ละประเภท ดังนี้
6.1.1 ผู้สั่งใช้ เภสัชกร ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น หรือบุคลากรที่
เกีย่ วข้องกับการจัดซือ้ จัดหา การจ่ายและส่งมอบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(1) การรับเงิน ของขวัญ ของบริจาค หรือบริการใดๆ
จากผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา หรือบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(2) การแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย
ใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการต่อสาธารณะ ในกรณีที่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(3) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ
บรรยายทั้งในและต่างประเทศ
(4) การนำ�ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่าย
หรือใช้กับผู้ป่วย
(5) การเผยแพร่เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้ายเพือ่ ให้ความรู้
ทางวิชาการแก่ผู้ป่วย
(6) การนำ�เสนอข้อมูลเพือ่ การคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์
ทีม่ ใิ ช่ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำ�บัด
หรือคณะกรรมการทีม่ ชี อ่ื เรียกอืน่ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 75 คู่มือ
ผลประโยชน์
คัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาของสถาน ทั บ ซ้ อ น
Conflict
พยาบาลหรือหน่วยงาน
of Interest

6.1.2 ผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจ
(1) การรับเงิน ของขวัญ ของบริจาค และบริการใดๆ
จากผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา หรือบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(2) การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่
ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพที่เชื่อมโยง
ถึงชือ่ การค้า หรือชือ่ บริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา
เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง
6.2 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน พึงจัดระบบและดำ�เนินการติดตาม
กำ�กับดูแล เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตามแนว
ปฏิบัติในข้อ 6.1
6.3 กรณีที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานมีการจัดประชุมวิชาการ โดย
ได้รบั การสนับสนุนงบดำ�เนินการ วิทยากร หรือข้อมูลวิชาการจาก
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง
6.4 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยา หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไป
ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และ
ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่
ยาใดๆ ทั้งสิ้น โดยได้รับการสนับสนุนในนามสถานพยาบาลหรือ
หน่วยงาน และให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน จัดทำ�ระบบการ
รับการสนับสนุนและกำ�หนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรที่สมควร
ให้ไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง
ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และค่าที่พักสำ�หรับตนเอง
คู่มือ 76
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เท่านั้น และจำ�กัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานใน
ทั บ ซ้ อ น
Conflict
ต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้น
of Interest

หมวด ๗ สถานศึกษา
7.1 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้ผู้แทนยา หรือพนักงานขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบนักศึกษาเพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยา หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7.2 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล ความรู้
เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่นักศึกษา ที่เชื่อมโยงถึงชื่อ
ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา หรือบริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยาเพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง
7.3 สถานศึกษาไม่พงึ อนุญาตให้นกั ศึกษารับเงิน ของขวัญ ของบริจาค
หรือการสนับสนุนอืน่ ๆ จากบริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยาโดยตรง
7.4 สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับการสนับสนุนและการกำ�กับดูแล
การสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาหรือ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส เพื่อป้องกันการโฆษณาและ
ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7.5 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีแก่นกั ศึกษา ทัง้ ในแง่จริยธรรมของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
บริษทั ยาหรือเวชภัณฑ์ทม่ี ใิ ช่ยา หรือผูแ้ ทนยาหรือพนักงานขายยา
และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7.6 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ทีม่ งุ่ เน้นการให้ความรู้
และเจตคติเกีย่ วกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ทม่ี ิใช่ยาอย่างสมเหตุผล 77
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และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ท่มี ิใช่ยาที่เชื่อถือได้ ผลประโยชน์
ทับซ้อน
โดยปราศจากการชี้นำ�ทางธุรกิจ
Conflict
of Interest

7.7 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ที่มุ่งเน้นจริยธรรมของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับและความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ
บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
7.8 สถานศึกษาพึงกำ�หนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร เปิดเผย
ความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเมื่อมีการแสดง
ความเห็นต่อสาธารณะ ไม่ว่าโดยการพูด การเขียน หรือวิธีการ
อื่นใดในทางวิชาการ

แนวทางการตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข
ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข และผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุข
ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการตรวจราชการ ดังนี้
1. ห้ามมีแผ่นป้ายรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรูป
ผู้ บ ริ ห ารกระทรวงสาธารณสุ ข ทั้ ง ภายนอกและภายในสถานที่
ทำ�งานรวมทั้งในห้องประชุม
2. หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับ และประหยัด
3. การจัดนิทรรศการขอให้สมเหตุผล หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควร
ประดับตกแต่งมากเกินความจำ�เป็น
4. อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจำ�ท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง หรือ
เป็นอาหารจานเดียวตามความเหมาะสม
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5. ไม่จำ�เป็นต้องมีของฝากหรือของทีระลึก เพราะของฝากและของ
ผลประโยชน์
ที่ระลึกที่ดีที่สุด คือความสามัคคี พลังและความมุ่งมั่น ที่จะนำ�
ทั บ ซ้ อ น
Conflict
องค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
of Interest

ประกาศสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๙
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศสำ�นักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบตั งิ านในหน่วยงานด้านการจัดซือ้
จัดจ้าง พ.ศ. 2559  เพือ่ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการพัสดุและเจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางการปฏิบตั ิ
ตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลัก
ระบบคุณธรรม ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 
และจรรยาบรรณของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 โดยให้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามประกาศสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ
งานในหน่วยงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
หน่วยงานจะต้องนำ�ประกาศสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบตั ใิ นหน่วยงานด้านการจัดซือ้ จัดจ้าง พ.ศ. 2559 
และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน
แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซือ้ จัดจ้างทุกประเภทในขัน้ ตอนรายงาน
ขอซือ้ หรือขอจ้าง ในแบบแสดงความบริสทุ ธิใ์ จในการจัดซือ้ จัดจ้างทุกวิธขี อง
หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า
เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องลงนามด้วยลายมือชือ่ ให้ค�ำ รับรองว่าไม่มี
79 คู่มือ
ความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผล ผลประโยชน์
ประโยชน์ใดๆ ทีก่ อ่ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ผูข้ าย ผูร้ บั จ้าง ทั บ ซ้ อ น
Conflict
ผูเ้ สนองาน หรือผูช้ นะประมูล หรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีเ่ ข้ามามีนติ สิ มั พันธ์ of Interest

และวางตัวเป็นกลางในการดำ�เนินการเกีย่ วกับการพัสดุ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
จิตสำ�นึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มผี เู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้ทกุ เวลา
มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำ�คัญ ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำ�นักงาน
ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ว่ า ด้ ว ยแนวทางในการปฏิ บั ติ ใ นหน่ ว ยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559  หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผูช้ นะประมูล หรือ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีเ่ ข้ามามีนติ สิ มั พันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ จะเป็นผู้รายงานให้ผ้บู ริหารทราบโดยทันที

การให้/การรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ในเทศกาลปีใหม่
เนือ่ งในโอกาสเทศกาลวันขึน้ ปีใหม่ ข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ยนิยมมอบ
หรือเรีย่ ไรเพือ่ จัดหาของขวัญให้แก่ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่หรือผูบ้ งั คับบัญชา
ซึง่ เป็นการสร้างทัศนคติทผ่ี ดิ ทัง้ ยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมชิ อบ
ในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที 7 
่ มกราคม 2540 ให้ถอื ปฏิบตั ิ
ว่าข้าราชการชัน้ ผูน้ อ้ ยพึงงดการให้ของขวัญแก่ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ผูบ้ งั คับ
บัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วน
ราชการและผูบ้ งั คับบัญชาต้องดำ�รงตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี พร้อมทัง้ กำ�ชับ
ดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกีย่ วกับการเรีย่ ไร และการให้หรือ
รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศ
คู่มือ 80
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
Conflict
ิ หรือประโยชน์อน่ื ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
of Interest การรับทรัพย์สน

พ.ศ. 2543 เจตนารมณ์ขอ้  4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผูใ้ ดรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจ
ตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด
โดยธรรมจรรยาตามทีก่ �ำ หนดไว้ในประกาศนี้ ข้อ 5 เจ้าหน้าทีข่ องรัฐจะรับ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดโดยธรรมจรรยาได้ดงั ต่อไปนี้ (1) รับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อน่ื ใดจากญาติซง่ึ ให้โดยเสน่หาตามจำ�นวนทีเ่ หมาะสมตาม
ฐานานุรปู (2) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดจากบุคคลอืน่ ซึง่ มิใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
และ (3) รับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดทีก่ ารให้นน้ั เป็นการให้ในลักษณะ
ให้กบั บุคคลทัว่ ไป
นอกจากนี้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ข้อ 12 ระบุ “เพื่อประโยชน์
ในการเสริ ม สร้ า งให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ ใ นการประหยั ด แก่ ป ระชาชนทั่ ว ไป       
ในการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ
หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยมให้
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐพยายามใช้วธิ กี ารแสดงออกโดยใช้บตั รอวยพร การลงนาม
ในสมุดอวยพร หรือใช้บตั รแแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ”
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ปยิ ะสกล สกลสัตยาทร) ส่งเสริม
มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ โดยการ
สร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง การให้และรับของขวัญแก่ขา้ ราชการชัน้ ผูใ้ หญ่
หรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2560  ซึง่ ข้าราชการ
การเมือง ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบ้ งั คับบัญชา 81
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จะต้องดำ�รงตนเป็นแบบอย่างทีด่ ี พัฒนาจิตสำ�นึก ทัศนคติ และพฤติกรรม ผลประโยชน์
ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest
อีกสถานหนึง่ ดังนี้

ข้อ 1 ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี
ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน ทั้งนี้
ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการการเมือง ข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและผูบ้ งั คับบัญชาด้วย
ข้อ 2 การเรีย่ ไรในหมูข่ า้ ราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของ
ส่วนรวม เพือ่ การจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด
โดยให้บุคลากรสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ถือว่า
การฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้ง
ฝ่ายผูร้ บั และผูใ้ ห้

ประกาศสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต
และแก้ไขการกระทำ�ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศมาตรการป้องกัน
การทุจริตและแก้ไขการกระทำ�ผิดวินยั ของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในสังกัดสำ�นักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกำ�หนด
มาตรการสำ�คัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงาน
ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำ�ผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ประเด็น (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการ
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คู่มือ
การเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดทำ�โครงการฝึกอบรม
ผลประโยชน์
ทั บ ซ้ อ น ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และ (4) มาตรการการจัดหาพัสดุ
Conflict
ั ถุประสงค์เพือ่
of Interest มีวต

1.
2.
3.

4.

สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจำ�นงสุจริตในการ
บริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ
ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวในตำ�แหน่งหน้าทีอ่ นั มิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำ�ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย
โปร่งใส และตรวจสอบได้
สร้างความเชือ่ มัน่ ศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผรู้ บั บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนโดยกำ�หนดนโยบายหลักและ
แนวทางปฏิบัติดังนี้

นโยบายหลัก
1.

2.
3.

มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์สว่ นตัวในตำ�แหน่งหน้าทีอ่ นั มิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม     
ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มุง่ เน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลีย่ น หรือ
โดยวิธอี น่ื ใดให้สอดคล้องกับประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธปี ฏิบตั ิ
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำ�เนินการตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
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ทับซ้อน
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แนวทางปฏิบัติ
1.

2.
3.

คู่มือ 84
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ทั บ ซ้ อ น
Conflict
of Interest

เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
(1.1) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่า ยในการฝึก
อบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.4) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ
หลักเกณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานดำ�เนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
หากพบว่ามีการกระทำ�ผิด ต้องดำ�เนินการทางวินัย ละเมิด และ
อาญาอย่างเคร่งครัด

๖
บทที่

กฎหมายการป้
เกี่ยวกับ
องกันผลประโยชน์ทับช้อน
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3)
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พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา
100 , 103 และ 103/1 กำ�หนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์
ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพือ่ ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีจิตสำ�นึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน
รวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด โดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2543 ได้ก�ำ หนดว่าโดยอาศัยอำ�นาจตาม
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำ�หนด
หลักเกณฑ์และจำ�นวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สนิ
หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3.1) ส่วนคำ�ปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
สำ�หรับผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
9 ประการของสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับช้อน

(4) การยืนหยัดทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
3.2) หมวด 2  ข้อ 5  ให้ขา้ ราชการต้องแยกเรือ่ งส่วนตัวออกจาก
ตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละยึดถือประโยชน์สว่ นรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นำ�ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า
จะเป็นญาติพน่ี อ้ ง พรรคพวก เพือ่ นฝูงหรือผูม้ บี ญ
ุ คุณ
ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บคุ คลนัน้ หรือปฏิบตั ติ อ่ บุคคลนัน้ ต่างจาก
บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ
หรือสิ่งอำ�นวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทำ�การใด หรือดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบตั กิ ารใด
ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับ
87 คู่มือ
ผิดชอบของหน้าที่
ผลประโยชน์
ทัง้ นี้ ในกรณีมคี วามเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ขา้ ราชการ ทั บ ซ้ อ น
ผู้ นั้ น ยุ ติ ก ารกระทำ � ดั ง กล่ า วไว้ ก่ อ นแล้ ว แจ้ ง ให้ ผู้ Conflict
of Interest
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บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมือ่ คณะกรรมการจริยธรรมวินจิ ฉัย
เป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม อันจำ�เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้อง
ยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำ�คัญ
3.3) หมวด 2  ข้อ 6  ให้ขา้ ราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา
ประโยชน์ทม่ี ชิ อบโดยอาศัยตำ�แหน่งหน้าทีแ่ ละไม่กระทำ�การ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผอู้ น่ื เรียก รับ
หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่
ไม่วา่ จะเกีย่ วข้อง หรือไม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือ
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตำ�แหน่งหรือกระทำ�การที่เป็นคุณหรือโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำ�เนินการ หรือ
การทำ�นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะได้ ป ระโยชน์ อั น มิ ค วรได้ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้

4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือ
ปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิก
ในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติทถ่ี กู ต้อง
โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำ�รง
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำ�ชับดูแลข้าราชการ
ในสังกัดให้ประพฤติตนเกีย่ วกับการเรีย่ ไร และการให้
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อน่ื ใดให้ถกู ต้องสอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้
5) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
7) ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
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